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Anotace 

Halama, P.; Vizualizace TP pomocí PanelView, Institut ESŘ-545 VŠB-TUO, 2010. 70 s. 

Diplomová práce, vedoucí: Řepka, M. 

 

Diplomová práce se zabývá řízením a vizualizací technologického procesu. 

Technologický proces byl v mém případě nahrazen již existujícím teplovzdušným 

modelem, který se nachází v laboratoři řízení VŠB-TUO v učebně J225. Cílem práce bylo 

vytvoření výukového materiálu, který popíše propojení tohoto modelu se zařízeními 

od firmy Rockwell Automation. Jedná se o PLC automat CompactLogix 1769-L32E, 

vzdálený systém vstupů/výstupů POINT I/O 1734 a operátorský panel PanelView 600. 

 

 

 

 

Summary 

Halama, P.; Vizualization of Technological Process using PanelView, Institute of 

Economics and Control Systems, VŠB - Technical University of Ostrava, 2010. 70 pages. 

Thesis, head: Řepka, M. 

 

This thesis deals with controling and vizualization of technological process. The 

technological process in my case was replaced with existing hot air model, which is 

located in VSB-TUO laboratory, classroom J225. The aim was to create educational 

material that describes the connection of this model with devices from the Rockwell 

Automation. It is PLC CompactLogix 1769-L32E, remote system of inputs/outputs 

POINT I/O 1734 and the operator terminal PanelView 600. 
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Seznam použitých zkratek 

ADR Auto Device Replacement - Automatická náhrada zařízení 

CIP  Common Industrial Protocol - Otevřený průmyslový protokol 

C Common – Společný vodič u POINT I/O 1734 

CD Compact Disc – Kompaktní disk 

COS Change of state - Logika změnových stavů, která sděluje modulu, že data 

bude zasílat pouze v případě, že nastane specifikovaná změna vstupního 

stavu 

DDE  Dynamic Data Exchange - Dynamická výměna dat 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol - Aplikační protokol pro automatické 

přidělování IP adres 

DNS Domain Name System - Hierarchický systém doménových jmen 

GND Chassis Ground – Zemnění kostry u POINT I/O 1734 

HMI Human Machine Interface - Systémy pro vizualizaci technologických 

procesů  

HW Hardware – Hmotné vybavení a součástky 

I/O  Input/Output - Vstupy/výstupy 

IP adresa Internet Protocol address -  Identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti 

LED  Light Emitting Diode - Elektroluminiscenční dioda 

MAC Media Access Control - Jedinečný identifikátor síťového zařízení 

NC No Connection - Nepřipojeno 

OEM Original Equipment Manufacturer - Výrobek vytvořený jedním výrobcem 

pro jiného, který jej následně prodává pod svou vlastní obchodní značkou 

OLE/COM Object Linking and Embedding/Component Object Model - Model 

spolupráce aplikací v prostředí Windows založený na technologii COM 

OPC OLE for Process Control - Standard průmyslové komunikace 



 

 

 

PC  Personal Computer - Osobní počítač 

PCMCIA Personal Computer Memory Cards International  - Rozšiřující slot pro 

paměťovou kartu 

PLC  Programmable Logic Controler - Programovatelný logický automat 

PRO Professional – Verze programu RSLinx 

RIUP Removal and Insertion Under Power - Vyjmutí a vložení pod napětím 

RS-232 Recommended Standard 232 – Sériová linka 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition – Systémy pro poskytování dat a 

supervizní řízení 

SW Software – Programové vybavení 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol – Komunikační síťový 

protokol 

USB Universal Serial Bus - Univerzální sériová sběrnice 

V Supply – Napájecí vodič u POINT I/O 1734 
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1 Úvod 

Diplomová práce spadá do oblasti řízení a vizualizace technologického procesu. 

Technologický proces jsem v mém případě nahradil již existujícím teplovzdušným 

modelem, který se nachází v laboratoři řízení VŠB-TUO v učebně J225.  

Hlavním cílem této práce je vytvoření výukového materiálu, který popíše propojení 

tohoto modelu se zařízeními od firmy Rockwell Automation, mezi které patří PLC automat 

CompactLogix, vzdálený systém vstupů/výstupů POINT I/O a operátorský panel 

PanelView.  

Tuto práci vytvářím proto, aby se studenti naučili pracovat s novými zařízeními, 

se kterými přede mnou v laboratoři ještě nikdo nepracoval. Práce je podle zadání tvořena 

několika na sebe navazujícími kapitolami. 

Ve druhé kapitole se zabývám popisem technických prostředků, které ve své práci 

používám. Tyto prostředky jsem rozdělil do dvou skupin. První skupinu tvoří hardwarové 

prostředky, u kterých popisuji nový typ PLC automatu CompactLogix 1769-L32E, 

vzdálený systém vstupů/výstupů POINT I/O 1734 a operátorský panel PanelView 600. 

Do těchto prostředků jsem také zařadil teplovzdušný model. Druhou skupinou jsou 

prostředky softwarové. U těch jsem popsal komunikační program RSLinx, program pro 

nastavení IP adres BOOTP/DHCP Server, program pro vytvoření projektu a programování 

RSLogix 5000 a jako poslední program pro tvorbu vizualizační aplikace s názvem 

FactoryTalk View Studio.  

Na kapitolu o technických prostředcích navazuje kapitola, ve které popisuji 

architektury propojení PLC automatu a SCADA systému. Zde jsem uvedl možnosti 

zapojení výše uvedených hardwarových prostředků, které lze realizovat v laboratoři řízení. 

V další kapitole jsem k POINT I/O připojil teplovzdušný model a vytvořil tři 

ukázkové aplikace. První aplikace umožňuje ovládání a vizualizaci teplovzdušného modelu 

pouze pomocí PanelView. Druhá aplikace ovládání a vizualizaci pomocí PanelView 

a programu v PLC automatu a třetí aplikace ovládání a vizualizaci pomocí PanelView 

s možností ovládání externím ovládacím panelem. 

V závěru jsem uvedl zhodnocení a další směry, kterými by se mohla práce 

při pokračování ubírat. 
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2 Popis použitých technických prost ředků  

Pro vizualizaci technologického procesu pomocí operátorského panelu PanelView 

používám hardwarové a softwarové technické prostředky (Obrázek 2-1). V této kapitole se 

zabývám popisem těchto prostředků.  

 

 

 

 

2.1 Hardwarové prost ředky 

Mezi hardwarové prostředky patří osobní počítač, PLC automat CompactLogix 

1769-L32E, vzdálený systém vstupů/výstupů POINT I/O 1734 a operátorský panel 

PanelView 600 (Obrázek 2-2). U těchto prostředků jsem uvedl popis, nejdůležitější 

technické parametry a významy jejich LED indikátorů. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 CompactLogix 1769-L32E  

Ve své práci používám nový typ PLC automatu od firmy Rockwell Automation 

s označením CompactLogix 1769-L32E. Je to řídicí systém, který se používá pro menší až 

středně velké aplikace.  

Obrázek 2-1 Obecné blokové schéma technických prost ředků a TP 

Obrázek 2-2 Obecné blokové schéma použitých HW pros tředků a TP 

HW a SW 
prost ředky 

Technologický 
proces 

HW prost ředky 

Technologický 
proces 

PC 

POINT I/O 

PLC 

PanelView 

Ovl. panel 
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Skládá se ze tří částí, s napájecího zdroje, procesoru a I/O modulů (Obrázek 2-3), 

které musí být seskupeny v určitém pořadí (Obrázek 2-4). V levé části v pozici 0 je vždy 

umístěn procesor. Mezi procesor a napájecí zdroj je možné připojit maximálně 

3 I/O moduly. Napájecí zdroj je tedy možné umístit maximálně do 4 pozice od procesoru. 

Při jednom zdroji lze připojit až 11 I/O modulů. Celkový pohled na PLC automat je 

na obrázku 2-5. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-5 Celkový pohled na PLC automat CompactLo gix 1769-L32E 

Obrázek 2-3 Blokové schéma CompactLogix 1769-L32E 

Obrázek 2-4 P říklad zapojení CompactLogix 1769-L32E 
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Napájecí zdroj 

Pro chod PLC automatu je potřeba napájecího zdroje. Tím je stejnosměrný 24 V 

napájecí zdroj s označením 1769-PB2 (Obrázek 2-7). Pro ochranu při zkratu obsahuje zdroj 

tavnou pojistku s označením F1 250V 6,3A. V laboratoři je možnost zapojení pouze ke 

střídavému napětí 230 V, tudíž je před zdrojem zapojen spínaný stabilizovaný zdroj. 

Obecné zapojení k PLC automatu je na obrázku 2-6. Nejdůležitější technické parametry 

napájecího zdroje jsem uvedl v tabulce 2-1. Další technické parametry jsou na přiloženém 

CD v pokynech k instalaci 1769-PB2.pdf na stranách 30-33. [2] 

 

 

 

 
Tabulka 2-1 Technické parametry napájecího zdroje 1 769-PB2 

Rozsah vstupního napětí 19.2 V až 31.2 V DC 
Příkon 50 VA při 24 V DC 

Výstupní napětí 
(pro napájení procesoru a I/O modulů PLC automatu)  

5 V (max. 2 A) 
24 V (max. 0,8 A) 

 

 

Obrázek 2-7 Napájecí zdroj 1769-PB2  

Obrázek 2-6 Obecné zapojení napájecího zdroje k PLC  automatu 

Rozsah napětí 
19.2V - 31.2V DC

[2] 

Spínaný  
stabilizovaný 

zdroj 

Napájecí 
zdroj 

1769-PB2 

PLC 
1769-L32E 

230V AC 
AC 

Příkon 
24V DC/50VA 

Výstupní napětí 
5V (2A) 

24V (0.8A) 
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Procesor  

PLC automat CompactLogix disponuje procesorem s označením L32E, 

který obsahuje uživatelskou paměť o velikosti 750 KB. Pomocí přepínacího klíče je možné 

přepínat stavy RUN, REM a PROG, bez nutnosti použití počítače a programu RSLogix. 

Procesor dále disponuje dvěma komunikačními porty. První z nich je port Ethernet 

s rychlostí 100 Mbit/s s protokolem EtherNet/IP. Druhý je sériová linka RS-232 

s protokolem DF1. Nejdůležitější technické parametry procesoru jsem uvedl v tabulce 2-2. 

Další technické parametry jsou uvedeny na přiloženém CD v uživatelském manuálu 

1769-CompactLogix.pdf na straně 98-99. Procesor obsahuje řadu LED diod, které jsou 

rozděleny do třech skupin. Jsou to skupiny zobrazující stavy procesoru, stavy komunikace 

a práci s paměťovým médiem (Obrázek 2-8). Významy těchto LED indikátorů jsou 

uvedeny v tabulce 2-3 a 2-4. [1] 

 

Obrázek 2-8 Procesor L32E 

 

Tabulka 2-2 Technické parametry procesoru L32E 

Komunikační porty 

port RS-232, konektor D-SUB9, protokol 
DF1, rychlost max. 38.4 KB/s 
port Ethernet, konektor RJ-45, protokol 
EtherNet/IP, rychlost 100 Mbit/s 

Uživatelská paměť 750 KB 
Max. počet připojených I/O modulů  16 
Vzdálenost od napájecího zdroje max. 4 pozice od napájecího zdroje 

 

přepínací klíč 

LED indikátory stavů 

procesoru 

LED indikátory stavů 

komunikace 

LED zobrazující práci 
s paměťovým médiem 

[1] 
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Tabulka 2-3 Stavy a významy LED indikátor ů procesoru 

Název Stav Význam 

RUN 
Off Procesor je v programovém nebo testovacím módu. 

Zelená Procesor je ve spuštěném módu. 

FORCE 

Off 
Žádné tagy neobsahují vynucené hodnoty. 
I/O vynucení jsou vypnuté. 

Žlutá I/O vynucení jsou zapnuté. 

Bliká Žlutá 
Vstupní/výstupní adrese byl vynucen stav ON nebo OFF, 
ale vynucení nebylo povoleno. 

BAT 
Off Baterie obsluhuje paměť. 

Červená 
Baterie není nainstalovaná. 
Baterie je vybitá. 

I/O  

Off Neexistuje žádné zařízení v I/O konfiguraci procesoru. 
Zelená Procesor komunikuje se všemi zařízeními v I/O konfiguraci. 

Bliká Zelená 
Jedno nebo více zařízení v I/O konfiguraci procesoru 
nereaguje. 

Bliká Červená 
Procesor nekomunikuje s žádným zařízením. 
Procesor má poruchu. 

OK  

Off Chybí napájení. 

Bliká Červená 
Procesor vyžaduje aktualizaci firmwaru. 
Nastala chyba procesoru. 

Zelená Procesor je OK. 
Bliká Zelená Projekt je ukládán nebo načítán. 

DCH0 
Off 

Konfigurace kanálu 0 se liší od defaultní sériové 
konfigurace. 

Zelená Kanál 0 má defaultní sériovou konfiguraci. 
 

Na obrázku 2-9 jsou ukázány správné a špatné možnosti zapojení napájecího zdroje. 

Procesor nelze zapojit jinak než do slotu 0. 
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Obrázek 2-9 P říklady zapojení napájecího zdroje k PLC automatu 

[1] 
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Tabulka 2-4 Stavy a významy LED indikátor ů komunikace a práce s pam ěťovým médiem 

Název Stav Význam 

MS 
(Module 
Status) 

Off Chybí napájení. 

Červená 
Ethernetový port vykonává self-test, nebo došlo 
k neodstranitelné chybě. 

Bliká Červená Probíhá aktualizace firmwaru. 
Zelená Ethernetový port funguje správně. 

Bliká Zelená 
Ethernetový port je v pohotovostním režimu, nemá 
přidělenou IP adresu a pracuje v režimu BOOTP. 

NS 
(Network 
Status) 

Off 
Ethernetový port není inicializován, nemá přidělenou IP 
adresu a pracuje v režimu BOOTP. 

Červená 
Ethernetový port zjistil, že přidělená IP adresa je již 
používaná jiným zařízením. 

Bliká Červená 
Ethernetový port provádí self-test. 

Zelená 
Zelená Ethernetový port má přidělenou IP adresu a CIP spojení. 

Bliká Zelená Ethernetový port má přidělenou IP, ale nemá CIP spojení. 

LNK 
(Link 

Status) 

Off K ethernetovému portu není připojeno zapnuté zařízení. 

Zelená 
Ethernetový port je připojen k zapnutému zařízení a může 
komunikovat. 

Bliká Zelená Port provádí self-test, port komunikuje. 

CF 

Off Žádná aktivita. 
Bliká červená Compactflash karta nemá platný souborový systém. 
Bliká Zelená Procesor načítá z compactflash karty nebo na ní zapisuje. 

CH0 
Off RS-232 nekomunikuje. 

Bliká Zelená RS-232 komunikuje. 
 

I/O moduly 

Při práci s PLC automatem používám modul digitálních vstupů, modul digitálních 

výstupů a analogový I/O modul. 

Modul digitálních vstup ů 1769-IQ16 

Modul digitálních vstupu s katalogovým označením 1769-IQ16 (Obrázek 2-11) 

disponuje 16 digitálními vstupy. Tyto vstupy jsou rozdělený do dvou skupin po osmi 

vstupech. Každá tato skupina má společnou svorku COM 1 nebo COM 2 (Obrázek 2-10). 

Nejdůležitější technické parametry modulu jsem uvedl v tabulce 2-5. Další parametry jsou 

na přiloženém CD v pokynech k instalaci 1769-IQ16.pdf na stranách 11-12. [3] 

 

[1] 
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Tabulka 2-5 Technické parametry modulu digitálních vstup ů 1769-IQ16 

Počet vstupů 16 
Vzdálenost od napájecího zdroje max. 8 pozic od napájecího zdroje 
Jmenovité napětí pro vstupy 24 V DC 

Napěťový rozsah pro vstupy 
10 V až 30 V DC při 30 °C  
10 V až 26,4 V DC při 60 °C 

Odběr proudu jednoho vstupu při log. 1 
(změřeno minimální napětí a proud pro sepnutí log. 1) 
 

z manuálu: 2 mA při 10 V 
změřeno:    2 mA při 6,7 V 

    3,2 mA při 10 V 
    8,2 mA při 24 V 

 

 

Obrázek 2-11 Modul digitálních vstup ů 1769-IQ16 

Obrázek 2-10 Schéma zapojení digitálního vstupu 

- 

+ 
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napětí 

[3] 

[3] 
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(např. koncový 
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Modul digitálních výstup ů 1769-OB16 

Modul digitálních výstupu s katalogovým označením 1769-OB16 (Obrázek 2-13) 

disponuje 16 digitálními výstupy. Pro připojení napájecího napětí mají všechny výstupy 

společnou svorku +VDC a DC COM. Jako spínací prvek je pro výstupy 

používán unipolární tranzistor MOSFET. Schéma zapojení výstupu je zobrazeno na 

obrázku 2-12. Nejdůležitější technické parametry modulu jsem uvedl v tabulce 2-6. Další 

technické parametry jsou na přiloženém CD v pokynech k instalaci 1769-OB16.pdf 

na stranách 14-15. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2-6 Technické parametry modulu digitálních výstup ů 1769-OB16 

Počet výstupů 16 
Vzdálenost od napájecího zdroje max. 8 pozic od napájecího zdroje 
Jmenovité výstupní napětí 
(modul byl vytvořen ke spínání tohoto napětí) 

24 V DC 

Rozsah výstupního napětí 
(možný rozsah spínaného napětí) 

20.4 V DC až 26.4 V DC 

Max. proud na výstupu 
0.5 A při 60 °C 
1.0 A při 30 °C 

Max. proud na modulu 
4 A při 60 °C 
8 A při 30 °C 

 

 

Obrázek 2-12 Schéma zapojení digitálního výstupu 

+ 

- 

OUT0 
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OUT8 

OUT10 
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OUT7 
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OUT14 

OUT13 

DC 
COM 

OUT15 

24 V DC 

[4] 

[4] 
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Obrázek 2-13 Modul digitálních výstup ů 1769-OB16 

Analogový modul 1769-IF4XOF2 

Analogový modul má katalogové označení 1769-IF4XOF2 (Obrázek 2-15) 

a disponuje 4 analogovými vstupy a 2 výstupy. Schéma zapojení analogových vstupů 

a výstupů je zobrazeno na obrázku 2-14. Nejdůležitější technické parametry modulu jsem 

uvedl v tabulce 2-7. Další technické parametry jsou na přiloženém CD v pokynech 

k instalaci 1769-IF4XOF2.pdf na stranách 19-21. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

Obrázek 2-14 Schéma zapojení analogových vstup ů a výstup ů 
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[5] 
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Tabulka 2-7 Technické parametry analogového modulu 1769-IF4XOF2 

Počet vstupů 4 
Počet výstupů 2 individuelně izolované 
Vzdálenost od napájecího zdroje max. 8 pozic od napájecího zdroje 
Vstupní a výstupní rozlišení 8 bitů 

Napěťový rozsah pro vstupy a výstupy 
0 až 10 V DC 
±10 V DC 

Proudový rozsah pro vstupy a výstupy 0 až 20 mA 
 [5] 

 

Obrázek 2-15 Analogový modul 1769-IFXOF2 

2.1.2 POINT I/O 1734 

POINT I/O 1734 je vzdálený systém vstupů/výstupů, který se skládá 

z komunikačního adaptéru s označením 1734-AENT a ze vstupně výstupních modulů 

(Obrázek 2-16). Používá se pro aplikace vyžadující pružnost a nízké náklady na tvorbu 

řídicího systému např. ve vzdálených nebo lokálních rozvaděčích. Může být také 

zpřístupněn z mnoha míst, včetně přístupu přes internet. [6] 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-16 Blokové schéma POINT I/O 1734 

POINT I/O 1734 

POINT I/O Adaptér 

1734-Aent 

POINT I/O moduly  

1734-IB4, 1734-OB4 
1734-IE2V, 1734-OE2V 
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POINT I/O Adaptér 

POINT I/O Adaptér (Obrázek 2-17) je komunikační adaptér, který poskytuje 

rozhraní pro řízení a komunikaci s POINT I/O moduly přes síť Ethernet. V laboratoři se 

nachází adaptér s katalogovým označením 1734-AENT. Aby bylo možné adaptér používat, 

musí být v ethernetové síti zapojen také PLC automat s příslušným programem. 

 

 

Obrázek 2-17 POINT I/O Adaptér 

Výhody adaptéru 

• Extrémně rychlá I/O základní deska, která pro zajištění maximálního výkonu 

využívá změnu stavů připojení (COS). 

• Modul obsahuje vodorovné nebo svislé montážní úchyty. 

• Kompaktní design umožňuje použití v omezeném prostoru. 

• Automatické nahrazení zařízení (ADR) umožňuje výrobcům OEM přidávat 

strojové vybavení a I/O moduly bez nutnosti dělání změn v řídicím softwaru. 

• Vyjmutí a vkládání pod napětím (RIUP) umožňuje nahrazení modulu, 

při zachování zbytku systému ve spuštěném režimu. 

• Pro přidání modulárních komponentů není třeba žádných nástrojů, instalují 

se zasunutím. 

• Při uvedení do provozu, odhalování a odstraňování závad, kalibraci a diagnostice 

se ušetří 70% času a nákladů. 

LED indikátory stavů 

adaptéru 

zdířky pro připojení 

napájecího napětí adaptéru 

přepínač s tlačítky k 

nastavení síťové adresy 
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• Efektivní řešení sítí s více rozhraními DeviceNet, prostřednictvím komunikačních 

adaptérů ControlNet, EtherNet / IP a PROFIBUS DP. [6] 

Připojení adaptéru k napájení 

Adaptér se připojuje ke stejnosměrnému napětí o velikosti 24 V (Obrázek 2-18). 

Čísla odpovídají zdířkám na jeho přední straně. [7] 

 

 

 

 

 

 

Nastavení sí ťové adresy adaptéru 

Existují 3 způsoby nastavení IP adresy adaptéru: 

• použitím přepínače na adaptéru 

• použitím DHCP serveru 

• načtením IP adresy z permanentní paměti 

Použití p řepínače na adaptéru 

Přepínač se používá pro statické nastavení IP adresy. Pomocí tlačítek + a - se 

nastaví číslo z rozsahu 001 až 254. IP adresa je nastavena na 192.168.1.XXX a nastavené 

číslo na přepínači reprezentuje koncové tři číslice IP adresy. Maska podsítě je nastavena na 

255.255.255.0 a adresa brány na 0.0.0.0. [7] 

Použitím DHCP serveru 

Při použití DHCP serveru musí být na přepínači adaptéru nastavená hodnota 

000 nebo větší než 254. Standardně je od výrobce nastavena hodnota přepínače na 999. 

Pokud je adaptér používán v lokální sítí a má zapnuté DHCP, tak se pro nastavení 

IP adresy používá program BOOTP/DHCP Server. Jestliže je připojen v podnikové síti, 

DHCP server mu přidělí IP adresu automaticky, po předchozí registraci MAC adresy 

adaptéru u administrátora sítě. [7] 

Obrázek 2-18 P řipojení adaptéru 1734-Aent k napájení 
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Stavy a významy LED indikátor ů adaptéru 

POINT I/O adaptér obsahuje na své přední straně šest LED indikátorů, jejichž stavy 

a významy jsou popsány v tabulce 2-8. 

Tabulka 2-8 Stavy a významy LED indikátor ů POINT I/O Adaptéru 

Název Stav Význam 

System 
Power 

Off 
Žádná aktivita, napájecí zdroj je vypnutý nebo je problém 
s DC-DC převodníkem. 

Zelená Napájení je zapnuté, DC-DC převodník je aktivní (5 V). 
Field 

Power 
Off Žádná aktivita, napájecí zdroj je vypnutý. 

Zelená Napájení je zapnuté (24 V). 

Module 
Status 

Off Moduly nejsou připojeny k napájení. 
Bliká Červená 

Probíhá test modulů. 
Zelená 
Zelená Zařízení pracuje normálně. 

Bliká Červená Nastala odstranitelná chyba zařízení. 
Červená Došlo k neodstranitelné chybě. 

Network 
Status 

Off Zařízení není inicializované. Adaptér nemá přidělenou IP. 
Bliká Zelená Zařízení má IP adresu, ale není nastaveno CIP spojení. 

Zelená Zařízení je on-line, má IP adresu a nastaveno CIP spojení. 
Bliká Červená Jedno nebo více ethernetových spojení má časové prodlení. 
Červená Žádné spojení. Adaptér není fyzický zapojen do sítě. 

Bliká Červená 
Adaptér vykonává test spojení. 

Zelená 

Network 
Activity  

Off Žádné spojení. 
Bliká Zelená 

Přenášení nebo přijímání dat. 
Off 

Zelená Spojení navázáno. 

PointBus 
Status 

Off Přístroj není napájen. 
Bliká Červená 

Test při zapnutí. 
Zelená 

Bliká Červená Nastala odstranitelná chyba zařízení. 
Červená Došlo k neodstranitelné chybě. 

Bliká Zelená Adaptér je online bez navázaných spojení. 
Zelená Adaptér je online s navázaným spojením.  

Technické parametry adaptéru 

Výběr nejdůležitějších technických parametrů POINT I/O adaptéru jsem uvedl 

v tabulce 2-9. Další technické parametry jsou na přiloženém CD v pokynech k instalaci 

1734-AENT.pdf na stranách 16-19. 

[7] 
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Tabulka 2-9 Technické parametry POINT I/O Adaptéru 

Komunikační port 
port Ethernet, konektor RJ-45, protokol 
EtherNet/IP, rychlost 10/100 Mbit/s 

Max. počet připojených I/O modulů 63 
Jmenovité vstupní napětí 24 V DC 
Rozsah vstupního napětí 10 - 28.8 V DC 
Spotřeba elektrické energie max. 4.5 W při 28.8 V DC 

POINT I/O moduly 

Ve své prácí používám digitální a analogové vstupní a výstupní moduly. Moduly se 

k POINT I/O adaptéru zapojují zasunutím do speciálních svorkovnic. Každá svorkovnice 

má na své přední straně zdířky, prostřednictvím kterých se k modulu připojují vstupní nebo 

výstupní zařízení. Stavy a významy LED indikátorů modulů jsou uvedené v tabulce 2-10.  

Tabulka 2-10 Stavy a významy LED indikátor ů POINT I/O modul ů 

Název Stav Význam 

Module 
Status 

 

Off Zařízení není napájeno. 
Zelená Zařízení pracuje normálně. 

Bliká Zelená Zařízení je neúplně nebo nesprávně nakonfigurované. 
Bliká Červená Odstranitelná chyba zařízení. 
Červená Neodstranitelná chyba zařízení. 

Bliká Červená 
Provádí se test zařízení. 

Zelená 

Network 
Status 

 

Off Zařízení není online. 
Bliká Zelená Zařízení je online, ale nemá zavedené žádné spojení. 

Zelená Zařízení je online a má zavedené spojení. 
Bliká Červená Jedno nebo více I/O spojení má časovou prodlevu. 

Červená 
Kritická chyba spojení. Zjištěna chyba zařízení, která 
zabraňuje v komunikaci po síti. 

Bliká Červená 
Chyba v komunikaci se zařízením. 

Zelená 
Digitální moduly 

I/O 
Status  

 

Off Vstup je ve stavu OFF. Všechny výstupy jsou neaktivní. 
Žlutá Vstup je ve stavu ON. Jeden či více výstupů jsou aktivní. 

Analogové moduly 

Channel 
Status 

Off Modul je kalibračním módu. 
Zelená Zařízení pracuje normálně. 

Bliká Zelená Kanál je kalibrován. 
Bliká Červená Ve zprávě je přítomný nízký nebo vysoký alarm. 
Červená Napájení na vstupu/výstupu není přítomné. 

 

[7] 

[8,9,10,11] 



Bc. Pavel Halama: Vizualizace TP pomocí PanelView 

Ostrava 2010  16 

Vstupní digitální modul 1734-IB4 

Vstupní modul 1734-IB4 (Obrázek 2-20) obsahuje 4 digitální vstupy In 0, In 1, In 2 

a In 3. Zdířky 6 a 7 s označením V na přední straně svorkovnice jsou vnitřně propojeny. 

Schéma zapojení vstupů je na obrázku 2-19. Nejdůležitější technické parametry modulu 

jsem uvedl v tabulce 2-11. Další technické parametry jsou na přiloženém CD v pokynech 

k instalaci 1734-IB4.pdf na stranách 20-21. [8] 

 

 

 

 

 

Tabulka 2-11 Technické parametry vstupního digitáln ího modulu 1734-IB4 

Počet vstupů 4 
Jmenovité napětí pro vstupy 24 V DC 
Napěťový rozsah pro vstupy 10 V až 28,8 V DC 

Odběr proudu jednoho vstupu při log. 1 
z manuálu: 2 mA při 10 V 
                   4 mA při 24 V 
                   5 mA při 28,8 V 

 

 

Obrázek 2-20 Vstupní digitální modul 1734-IB4  

Obrázek 2-19 Schéma zapojení digitálních vstup ů modulu 1734-IB4  
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Výstupní digitální modul 1734-OB4E 

Výstupní modul 1734-OB4E (Obrázek 2-22) obsahuje 4 digitální výstupy Out 0, 

Out 1, Out 2 a Out 3. Zdířky 4, 5, 6 a 7 s označením C na přední straně svorkovnice jsou 

mezi sebou vnitřně propojeny. Schéma zapojení výstupů je na obrázku 2-21. Nejdůležitější 

technické parametry modulu jsem uvedl v tabulce 2-12. Další technické parametry jsou na 

přiloženém CD v pokynech k instalaci 1734-OB4E.pdf na stranách 17-19. [9] 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2-12 Technické parametry výstupního modulu 1734-OB4E 

Počet výstupů 4 
Jmenovité výstupní napětí 
(modul byl vytvořen ke spínání tohoto napětí) 24 V DC 

Rozsah výstupního napětí 
(možný rozsah spínaného napětí) 10 V až 28,8 V DC 

Max. proud na výstupu 1 A 
Max. proud na modulu 3 A 

 

 

Obrázek 2-22 Výstupní digitální modul 1734-OB4E  

Obrázek 2-21 Schéma zapojení digitálních výstup ů modulu 1734-OB4E 
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Vstupní analogový modul 1734-IE2V 

Vstupní modul s označením 1734-IE2V (Obrázek 2-24) obsahuje 2 analogové 

vstupy In 0 a In 1. Zdířky 4 a 5 s označením C na přední straně svorkovnice jsou mezi 

sebou vnitřně propojeny. Schéma zapojení vstupů je na obrázku 2-23. Nejdůležitější 

technické parametry modulu jsem uvedl v tabulce 2-13. Další technické parametry jsou na 

přiloženém CD v pokynech k instalaci 1734-IE2V.pdf na stranách 19-22. [10] 

 

 

 

 

 

Tabulka 2-13 Technické parametry vstupního analogov ého modulu 1734-IE2V 

Počet vstupů 2 
Vstupní rozlišení 16 bitů 

Napěťový rozsah pro vstupy 
0 až 10 V DC 
± 10 V DC 

 

 

Obrázek 2-24 Vstupní analogový modul 1734-IE2V  
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Obrázek 2-23 Schéma zapojení analogových vstup ů modulu 1734-IE2V [10] 

[10] 
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Výstupní analogový modul 1734-OE2V 

Výstupní modul s označením 1734-OE2V (Obrázek 2-26) obsahuje 2 analogové 

výstupy Out 0 a Out 1. Zdířky 4 a 5 s označením C na přední straně svorkovnice jsou mezi 

sebou vnitřně propojeny. Schéma zapojení výstupů je na obrázku 2-25. Nejdůležitější 

technické parametry modulu jsem uvedl v tabulce 2-14. Další technické parametry jsou na 

přiloženém CD v pokynech k instalaci 1734-OE2V.pdf na stranách 20-23. [11] 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 2-14 Technické parametry výstupního analogo vého modulu 1734-OE2V 

Počet výstupů 2 
Výstupní rozlišení 14 bitů 

Napěťový rozsah pro výstupy 
0 až 10 V DC  
± 10 V DC 

 

 

Obrázek 2-26 Výstupní analogový modul 1734-OE2V 

Obrázek 2-25 Schéma zapojení analogových výstup ů modulu 1734-OE2V  [11] 
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2.1.3 PanelView 600 

K vizualizaci technologického procesu jsem použil operátorský panel 

PanelView 600 (Obrázek 2-27) od firmy Rockwell Automation. Operátorský panel má 

barevnou 5,5 palcovou dotykovou obrazovku. Disponuje komunikačními porty Ethernet, 

RS-232 a portem USB, který slouží pro připojení myši, klávesnice, tiskárny, skeneru 

a dalších zařízení. Také obsahuje slot PCMCIA, který umožňuje pomocí paměťové karty 

nahrát aplikaci bez použití osobního počítače. Další parametry operátorského panelu jsem 

uvedl v tabulce 2-15. K tvorbě vizualizační aplikace je nutný počítač s programem 

FactoryTalk View Studio, který se také stará o přenos vytvořené aplikace do operátorského 

panelu. Spuštění vytvořené aplikace v operátorském panelu provádí výrobcem nahraný 

program PanelView ME Station. [12] 

Tabulka 2-15 Technické parametry operátorského pane lu PanelView 600 

Typ displeje Barevný aktivní TFT 
Rozměry 112x 84 mm 
Rozlišení 320 x 240 
Velikost paměti 240 KB 

Komunikační porty 
port RS-232, konektor D-SUB9, protokol DF1 
port Ethernet, konektor RJ-45, protokol 
EtherNet/IP 

Napájení 85…264V AC, 47…63 Hz 
Příkon max. 60 VA  

 

 

Obrázek 2-27 Operátorský panel PanelView 600 

[12] 



Bc. Pavel Halama: Vizualizace TP pomocí PanelView 

Ostrava 2010  21 

2.1.4 Popis teplovzdušného modelu 

Technologický proces v mé práci reprezentuje teplovzdušný model, který 

se nachází v laboratoři řízení. Model se skládá z elektronických obvodů a vlastního modelu 

(Obrázek 2-28). Vlastní model tvoří ochranný tunel, ve kterém jsou umístěny následující 

prvky: žárovka, ventilátor, tři termistory, fotorezistor, termoanemometr a vrtulkový 

průtokoměr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základem vlastního modelu je žárovka, která se připojením na napětí rozsvítí 

a začne ohřívat vzduch v ochranném tunelu. Žárovka má sice fungovat jako zdroj světla, 

ale velká část jejího výkonu je využívaná tepelně. Další částí modelu je ventilátor, který po 

přivedení napětí vyfoukává teplý vzduch ven z modelu. Model dále obsahuje tři termistory 

k měření teploty, které jsou umístěny v různých vzdálenostech od žárovky. Aby se 

pracovalo pouze s elektrickým napětím, musí být k vlastnímu modelu připojeny 

elektronické obvody. [13] 

Detailní popis teplovzdušného modelu je uveden na přiloženém CD 

v souboru M2102.3902T006.jah021.pdf na stranách 8-9. 

 

 

Obrázek 2-28 Složení teplovzdušného modelu 

Teplovzdušný model 

 

 

Vlastní model 

 

Elektronické obvody 

 

[13] 
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2.2 Softwarové prost ředky 

Softwarové prostředky, se kterými pracuji, běží na osobním počítači. Jsou to 

programy pro nastavení komunikace RSLinx a RSLinx Enterprise, program pro nastavení 

IP adres BOOTP/DHCP Server, program pro vytváření projektu a programování 

RSLogix 5000 a program pro vizualizaci FactoryTalk View Studio. Na obrázku 2-29 je 

zobrazeno blokové schéma softwarových prostředků. Z tohoto zjednodušeného schématu 

lze vidět, jak probíhá komunikace PLC automatu a PanelView s výše 

vyjmenovanými softwarovými prostředky. Komunikace probíhá přes operační systém 

Windows, kterému přenáší data od programu RSLogix 5000 komunikační aplikace 

RSLinx. Aplikace RSLinx Enterprise taktéž přenáší data operačnímu systému, ale od 

programu FactoryTalk View Studio.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 RSLinx 

RSLinx je komunikační aplikace od firmy Rockwell Software, která zajišťuje 

nastavení komunikačních ovladačů, monitorování jejich stavů a sledování datových 

položek v programovatelných automatech. Také zajišťuje sdílení a vzájemné předávání dat 

pro aplikace, které využívají protokol DDE nebo OPC.  

„Protokol DDE se začal používat v 90. letech a je založen na dynamickém sdílení 

dat mezi počítači s operačním systémem Windows. Toto sdílení je zajišťováno 

komunikačními kanály, které jsou spravovány službou Network DDE agent. Protokol OPC 

je založen na technologii Microsoft OLE/COM a je definován společností OPC 

Foundation. Hlavní předností protokolu OPC oproti protokolu DDE je jeho rychlost 

Obrázek 2-29 Blokové schéma SW prost ředků 

PanelView 

PC 

RSLinx RSLinx Enterprise 

RSLogix 
500 

FactoryTalk View 
Studio 

RSLogix 
5000 

BOOT/TP 
DHCP 
Server 

Operační systém Windows 

PLC 
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přenosu a možnost konfigurace jednotlivých zpráv. Oba protokoly pracují na principu 

server – klient, kdy server z jedné strany komunikuje s programovatelným automatem 

a z druhé strany poskytuje data jiným aplikacím.“ [14] 

Program RSLinx lze rozdělit do následujících verzí: Lite, Single Node, OEM, 

Professional a Gateway, které se od sebe liší svými možnostmi. Na obrázku 2-30 je uveden 

přehled rozšiřujících vlastností jednotlivých verzí. Základní verze RSLinx Lite je součástí 

každé aplikace společnosti Rockwell Software a Rockwell Automation. Umožňuje 

konfiguraci a diagnostiku sítě i zařízení, nastavení směrovacích tabulek a IP adres. Verze 

RSLinx Single Node rozšiřuje verzi Lite o možnost sledování datových položek jednoho 

zařízení v libovolném programu s podporou DDE nebo OPC protokolu. Další verzí je 

RSLinx OEM, která odstraňuje omezení práce s jedním zařízením, dané u verze Single 

Node. Verze Professional je oproti verzi OEM rozšířena o možnost online sledování 

datových proměnných a jejich hodnot. Poslední verzí programu RSLinx je verze Gateway, 

která navíc v průmyslových sítích rozšiřuje podporu komunikace mezi jednotlivými 

zařízeními. Program u této verze pracuje jako serverové „rozhraní“ ke kterému lze 

přistupovat z libovolného místa uvnitř sítě. Přes síť ethernet poskytuje ostatním aplikacím 

(např. RSLogix) přístup ke svým ovladačům, aniž by RSLinx musel být nainstalován na 

ostatních počítačích. [14,15] 

 V laboratoři řízení J225 je na PC nainstalovaná verze RSLinx Classic Gateway. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 2-30 P řehled verzí RSLinx s rozši řujícími vlastnostmi  

síťové/vzdálené 
rozhraní 

OPC/DDE pro více 
zařízení 

online sledování 
dat 

OPC/DDE pro jedno 
zařízení 

zajištění přístupu 
k jiným aplikacím 

společné u všech 
verzí 

Základní 
vlastnosti  

Lite 

Single 
Node 

Gateway  

OEM 

PRO 

[14] 
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Nastavení komunika čního driveru 

Aby bylo možné komunikovat prostřednictvím síťového rozhraní osobního počítače 

s PLC, POINT I/O a PanelView je nutné nejprve v programu RSLinx přidat a nastavit 

komunikační driver. Ten se přidává v menu Communications-Configure Drivers. Pro 

přidání nového driveru je nutné znát síť, přes kterou je zařízení připojeno. Dále se dle 

druhu sítě nastavují parametry komunikace. Jestliže je driver správně nakonfigurován 

v levé části hlavního okna RSWho se zobrazí driver a připojené zařízení (Obrázek 2-31).[16] 

 

 

 

Obrázek 2-31 P řidání driveru v programu RSLinx Classic Gateway 

2.2.2 BOOTP/DHCP Server 

Program BOOTP/DHCP Server slouží pro nastavení síťových adres zařízením 

připojených k osobnímu počítači přes síť Ethernet (PLC, POINT I/O). Program se skládá 

ze dvou oken a z hlavní nabídky. První okno je okno Request History a zobrazují se zde 

MAC adresy zařízení připojených v síti. Druhé okno je okno Relation List, ve kterém jsou 

zobrazeny zařízení s přidělenou statickou IP adresou. (Obrázek 2-32). [16] 

1) výběr menu 
Communications a položky 

a Configure Drivers 

2) výběr typu driveru 
a klik na Add New 

3) přidaný komunikační 
driver a připojené zařízení 
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Obrázek 2-32 P řidělení statické IP adresy v programu BOOTP/DHCP Serve r 

2.2.3 RSLogix 5000 

Pro vytváření projektu a programování u PLC automatů CompactLogix, FlexLogix 

a ControlLogix se používá software od firmy Rockwell Software RSLogix 5000. Slouží 

jak k tvorbě uživatelského programu, tak ke konfiguraci I/O modulů. Procesor u těchto 

PLC automatů lze programovat v žebříčkovém diagramu, ve funkčních blocích a ve 

strukturovaném textu. Také je možné použít sekvenční funkční diagram, který však nepatří 

mezi jazyky, ale mezi tzv. společné prvky, neboť tvoří jakousi nadstavbu pro strukturování 

celé aplikace. Více informací o těchto jazycích je uvedeno v kapitole 4.3.2 na straně 51-57. 

Vytvo ření projektu 

Tento odstavec vysvětluje postup vytvoření projektu pro PLC automat v softwaru 

RSLogix 5000. Po spuštění RSLogix 5000 zvolíme v menu File položku New. Poté se 

otevře okno New Controller, ve kterém vybereme typ PLC automatu, dále zvolíme název 

projektu a cestu pro uložení na pevném disku (Obrázek 2-33). Tímto postupem se tedy 

vytvoří nový projekt, pro námi nastavený typ PLC automatu. [16] 

2) přidělení statické IP 
adresy a klik na OK 

1) dvojklik na hledané 
zařízení (je nutné znát jeho 

MAC adresu) 
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Obrázek 2-33 Vytvo ření projektu v programu RSLogix 5000 

Nastavení IP adresy PLC automatu 

Pokud je PLC automat připojen přes síť Ethernet musí mít přidělenou IP adresu, 

která ho jednoznačně identifikuje v ethernetové síti. Nastavení této IP adresy je možno 

provést v RSLogix 5000 ve složce I/O Configuration pravým klikem na 1769-L32E 

Ethernet Port a výběrem Properties. Po výběru se objeví okno Module Properties, kde se 

v záložce Port Configuration nastaví potřebné hodnoty. Rozlišují se 2 varianty nastavení:  

1) PLC automat je připojen v lokální sítí 

Pokud je PLC automat připojen v lokální sítí, nastavíme v záložce Port 

Configuration statickou IP adresu v poli IP adress a masku podsítě v poli Subnet 

Mask (Obrázek 2-34). 

2) PLC automat je připojen v podnikové (školní) síti  

Jestliže je PLC automat připojen v podnikové síti, zatrhneme v záložce Port 

Configuration dynamické přidělování IP adres v políčku Enable DHCP, dále 

zatrhneme Enable DNS a vyplníme adresy primárního a sekundárního DNS serveru 

(Obrázek 2-34). 

4) volba cesty pro 
uložení projektu 

5) klik na 
tlačítko OK 

3) zadání 
názvu projektu 

2) vybrání typu 
PLC automatu 

1) výběr File a klik 
na položku New 
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Obrázek 2-34 Nastavení IP adresy PLC automatu v pro gramu RSLogix 5000 

Přidání I/O modul ů PLC automatu 

Aby bylo možné připojené I/O moduly PLC automatu používat je nutné je nejdříve 

přidat do vytvořeného projektu v softwaru RSLogix 5000. Toto přidání provedeme 

ve složce I/O Configuration pravým klikem na CompactBus Local a výběrem New 

Module. Objeví se okno Select Module, ve kterém si vybereme modul PLC automatu, který 

se bude v programu používat (Obrázek 2-35). Po vybrání nastavíme přidanému modulu 

pozici (číslo slotu), ve které je modul u PLC automatu zapojen (Obrázek 2-36). Tento 

postup opakujeme tak dlouho, dokud nejsou přidány všechny používané moduly. Jestliže 

jsou u PLC automatu připojeny moduly, které se v programu nepoužívají, nemusí se vůbec 

přidávat. [16] 

2) výběr záložky Port 
Configuration 

vyplníme, pokud je PLC 
zapojen v lokální síti 

1) pravý klik myši a 
výběr Properties 

vyplníme a zatrhneme, pokud 
je PLC zapojen v podnikové síti 
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Obrázek 2-35 P řidání I/O modulu PLC automatu v RSLogix 5000 

 

 

Obrázek 2-36 Nastavení I/O modulu PLC automatu v RS Logix 5000 

2) výběr požadovaného 
 modulu PLC automatu 

1) pravý klik myši a výběr 
 položky New Module 

3) klik na tlačítko OK 

2) nastavení jména 
modulu  

(nemusí se zadávat) 

1) nastavení čísla 
slotu modulu 

3) klik na tlačítko OK 
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Nastavení komunika ční cesty a nahraní programu do PLC automatu 

Pokud je program vytvořen a chceme ho nahrát do paměti PLC automatu, musíme 

nejprve vytvořit komunikační cestu k procesoru. Nastavuje se tak, že se klikne na ikonu 

Who Active. V okně Who Active vybereme u příslušného driveru PLC automat, dále 

označíme jeho procesor a klikneme na Set Project Path (Obrázek 2-37). Tímto postupem se 

uloží cesta k procesoru PLC automatu, která se při dalším otevření projektu již nemusí 

nastavovat. Nyní je možné projekt klikem na Download nahrát do vnitřní paměti procesoru 

PLC automatu. [16] 

 

Obrázek 2-37 Nastavení komunika ční cesty PLC automatu v programu RSLogix 5000 

Přidání POINT I/O 

Jestliže je v ethernetové síti zapojen vzdálený systém vstupů/výstupů POINT I/O, 

který chceme používat, je nutné ho nejprve přidat v programu RSLogix 5000. Systém 

POINT I/O se dělí na dvě části, na POINT I/O adaptér a POINT I/O moduly (kapitola 2.1.2 

na straně 11). Jelikož POINT I/O adaptér poskytuje rozhraní pro řízení a komunikaci 

s POINT I/O moduly, musí se nejprve přidat adaptér a poté I/O moduly. 

Přidání POINT I/O adaptéru se provádí ve složce I/O Configuration pravým klikem 

na 1769–L32E Ethernet Port a výběrem New Module. V okně Select module vyhledáme 

2) výběr 
komunikační 
sběrnice a 

příslušné IP adresy 
PLC automatu 

3) výběr procesoru 
PLC automatu 

4) klik na tlačítko 
pro uložení cesty 

1) klik na ikonu 
 Who Active 

5) klik na tlačítko 
Download 
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typ adaptéru a zvolíme tlačítko Ok (Obrázek 2-38). Objeví se okno New Module 

(Obrázek 2-39), ve kterém vyplníme Name, Chassis Size a IP Address. V položce Chassis 

Size vybereme hodnotu velikosti šasi POINT I/O (velikost šasi = počet POINT I/O modulů 

+ 1 pro adaptér). Do položky IP Address zadáme IP adresu adaptéru, kterou najdeme 

v programu RSLinx u ovladače AB_ETHIP. [16] 

 

 

Obrázek 2-38 P řidání POINT I/O adaptéru v programu RSLogix 5000 

 

 

Obrázek 2-39 Nastavení IP adresy a šasi POINT I/O v  RSLogix 5000 

3) klik na tlačítko OK 2) výběr typu adaptéru 1) pravý klik myši a výběr 
položky New Module 

zadání vlastního 
(libovolného) názvu 

vybrání velikost šasi  

zadání IP adresy 
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Přidání POINT I/O modulů se provádí pravým klikem na PointIO 5 Slot Chassis a 

výběrem položky New Module. Objeví se okno Select Module, ve kterém si vyhledáme typ 

modulu a stiskneme tlačítko OK (Obrázek 2-40). Po stisku tohoto tlačítka se otevře okno 

New Module, kde je třeba nastavit číslo slotu, ve kterém je modul u POINT I/O připojen 

(Obrázek 2-41). Tento postup opakujeme, dokud nejsou přidány všechny připojené moduly. 

Nastavení čísla slotu je možné od čísla 1, protože slot číslo 0 má přidělen vždy adaptér. 

 

 

Obrázek 2-40 P řídání POINT I/O modulu v programu RSLogix 5000 

 

 

Obrázek 2-41 Nastavení POINT I/O modulu v programu RSLogix 5000 

[16] 

2) výběr typu modulu 1) pravý klik myši a výběr 
položky New Module 

3) klik na tlačítko OK 

2) nastavení jména 
POINT I/O modulu  

(nemusí se zadávat) 

1) nastavení čísla slotu 
POINT I/O modulu 

3) klik na tlačítko OK 
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Nastavení velikosti POINT I/O šasi 

Existují dvě hodnoty nastavení velikosti šasi POINT I/O. První hodnota, kterou 

nastavujeme je v obrázku 2-39 a definuje velikost šasi v programu RSLogix 5000. Druhou 

představuje hodnota uložená v paměti POINT I/O adaptéru. Pokud se obě hodnoty 

nerovnají a dojde ke spuštění programu (přechod do run módu), objeví se chybové hlášení 

(chyba 16#0109). Vzniklá chyba způsobí, že nedojde k žádnému I/O spojení. Pro 

odstranění této chyby je potřeba nastavit hodnotu v paměti POINT I/O adaptéru tak, aby 

byla totožná s hodnotou v programu RSLogix 5000. To se provádí ve složce 

I/O Configuration pravým klikem na 1734-AENT a výběrem Properties. V okně Module 

Properties v záložce Chassis Size klikneme na Set Chassis Size in Module a tím uložíme 

novou hodnotu velikosti šasi do paměti POINT I/O adaptéru (Obrázek 2-42). [16] 

 

 

 
Obrázek 2-42 Nastavení velikosti šasi POINT I/O 

2.2.4 FactoryTalk View Studio 

Pro vývoj a testování vizualizačních aplikací, které běží na operátorském panelu, 

slouží konfigurační software FactoryTalk View Studio od firmy Rockwell Software. 

2) výběr záložky  

3) levý klik myši 

velikost šasi v RSLogix  

kód a popis 
chyby 

velikost šasi uložená 
v POINT I/O adaptéru  

1) pravý klik myší a výběr 
položky Properties 
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K nahrání aplikace do operátorského panelu prostřednictvím FactoryTalk View Studia je 

nutné mít nainstalovaný software RSLinx Enterprise. Ten slouží k nastavení komunikace 

mezi FactoryTalk View Studiem a operačním systémem Windows. Pokud není RSLinx 

Enterprise nainstalován, nelze pomocí PC do operátorského panelu nahrát vytvořenou 

aplikaci.  

V laboratoři řízení je nainstalovaná verze FactoryTalk View Studio 

5.00.00 (CPR 9). Tato verze je omezená v případě, že není po instalaci na PC aktivována 

do 7 dnů kódem od výrobce. Toto omezení spočívá v tom, že lze otevřít nebo vytvořit 

vizualizační aplikaci, která obsahuje pouze 3 projektové okna. 

Vytvo ření aplikace 

Po spuštění programu FactoryTalk View Studio se objeví dialogové okno, ve 

kterém si zvolíme již vytvořenou, nebo novou aplikaci. Při tvorbě nové aplikace musíme 

zadat její nový název a zvolíme Create (Obrázek 2-43). [16,17] 

 

 

Obrázek 2-43 Tvorba nové aplikace ve FactoryTalk Vi ew Studio 

Nastavení komunikace 

Nastavením komunikace se vytvoří komunikační cesta od PC a PanelView 

k procesoru PLC automatu (Obrázek 2-44). Toto nastavení se provádí v položce RSlinx 

Enterprise dvojklikem na Comunication Setup a zvolením Create a new configuration. 

V okně Comunication Setup se v záložce Local vybere procesor automatu CompactLogix 

1) volba nové nebo již 
vytvořené aplikace 

2) zadání názvu nové 
aplikace 

3) klik na tlačítko 
Create 
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a klikem na Add v okně Device Shortcuts se přidělí jeho zkratka. Poté se klikne na Copy 

a nastaví se zkratka pro PanelView v záložce Target (Obrázek 2-45). Toto nastavení slouží 

k tomu, aby bylo možné přistupovat k proměnným v PLC automatu a také k nahrání 

vizualizační aplikace do PanelView. [16,17] 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-45 Nastavení komunikace ve FactoryTalk Vi ew Studio 

Tvorba projektového okna 

Před tvorbou projektového okna je třeba nastavit jeho rozlišení v závislosti na 

rozlišení displeje operátorského panelu. Toto rozlišení se nastavuje dvojklikem na položku 

Project Settings, kde se v záložce General vybere požadované rozlišení.  

4) výběr PanelView a 
klik na tlačítko OK 

2) výběr procesoru 
PLC a klik na Add 

1) dvojklik a zvolení 
Create a new configuration 

3) klik na Copy… a 
výběr záložky Runtime 

Target Local 
Procesor PLC 

automatu PanelView PC 

Obrázek 2-44 Blokové schéma komunika ční cesty 
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Projektové okno (Display) se vytváří ve složce Graphics pravým klikem myši na 

Displays a zvolením New. Do nového okna se vkládají objekty z nabídky Object, kterým se 

přiřazují různé vlastnosti a proměnné (Obrázek 2-46). [16,17] 

 

 

Obrázek 2-46 Tvorba projektového okna ve FactoryTal k View 

Nahraní aplikace do operátorského panelu 

Pokud je aplikace vytvořena a chceme ji spustit v operátorském panelu, musíme ji 

nejprve uložit ve formátu, který je spustitelný (s příponou mer). To se provádí v nabídce 

Application klikem na Create Runtime Application, kde si zvolíme název, typ a umístění 

aplikace na pevném disku. 

Nyní je možné klikem na ikonu Transfer Utility nahrát aplikaci do operátorského 

panelu. V okně Transfer Utility zvolíme zdrojový soubor, cílovou paměť, vybereme 

operátorský panel a klikneme na tlačítko Download (Obrázek 2-47). [16,17] 

1) dvojklik myši a 
nastavení rozlišení 

2) pravý klik myši a 
zvolení New 

3) vkládání objektů 
do nového okna 
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Obrázek 2-47 Nahrání aplikace do operátorského pane lu 

2.2.5 FactoryTalk View ME Station 

Program FactoryTalk View Me Station slouží k nastavení síťové adresy 

operátorského panelu a ke spuštění vizualizační aplikace vytvořené v programu 

FactoryTalk View Studio. Vizualizační aplikace může být spuštěna buď to v osobním 

počítači, kde je program ME Station nainstalován nebo po nahrání aplikace do 

operátorského panelu přímo v něm. V operátorském panelu PanelView 600 je defaultně od 

výrobce tento program nainstalován a funguje zde jako operační systém.  

Nastavení IP adresy operátorského panelu 

IP adresa se nastavuje přímo na operátorském panelu. Zde se v programu 

PanelView ME Station vybere Terminal Settings - Networks and Comunications - Network 

Connections - Network Adapters. Dále se klikne na Ethernet Controller a u IP Adress se 

použije buď to DHCP přidělování nebo pokud je panel zapojen v lokální sítí, nastaví se 

maska podsítě, výchozí brána a statická IP adresa (Obrázek 2-48). [12] 

2) volba zdrojového 
souboru a cílové paměti 

3) vybrání 
PanelView 

4) klik na tlačítko 
Download 

1) klik na ikonu 
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Obrázek 2-48 Nastavení sí ťové adresy operátorského panelu 

Načtení a spušt ění aplikace v operátorském panelu 

Načtení a spuštění aplikace je možné ze dvou zdrojů a to z interní CompactFlash 

paměti, která je součástí terminálu nebo externí CompactFlash karty. Třetí zdroj uvedený 

na obrázku 2-49 není zatím podporován (je zde uveden pro budoucí použití). Aby aplikaci 

bylo možné z interní paměti načíst, musí být nejprve do pamětí nahrána a to 

prostřednictvím programu Factory TalkView Studio. Při načtení se vybere zdroj umístění 

aplikace, jméno aplikace a zvolí se tlačítko Load (Obrázek 2-49). Po načtení se objeví 

možnost spuštění RUN. Nahrát, načíst a spustit je možné pouze aplikace s příponou mer. 

 

Obrázek 2-49 Načtení aplikace v operátorském panelu 

 

 

 

1) výběr zdroje 
umístění aplikace 

2) výběr jména 
aplikace 

stiskne se, pokud je 
PanelView zapojen 

v privátní síti 

 
 

vyplní se, pokud je 
PanelView zapojen 

v lokální síti 

 

 

3) stisk tlačítka 
Load 

[12] 
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3 Popis architektur propojení PLC a SCADA systému  

PLC automat CompactLogix 1769-L32E lze připojit k počítači buď to přes 

sériovou linku RS-232, nebo přes rozhraní Ethernet. U ethernetového rozhraní je možné 

propojení v lokální nebo v privátní podnikové síti, kterou v mém případě reprezentuje 

školní počítačová síť. Tato kapitola popisuje postupy propojení PC, PLC automatu, 

POINT I/O a PanelView, které je možné realizovat v laboratoři řízení. 

3.1 Propojení PC a PLC p řes sériovou linku 

Fyzické spojení počítače a automatu CompactLogix (Obrázek 3-1) se realizuje 

sériovou linkou RS-232 s konektorem Cannon 9 (D-SUB9) definovanou podle obrázku 3-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abychom mohli komunikovat skrze RS-232 s PLC automatem, je nutné přidat 

a nakonfigurovat driver pro sériovou komunikaci. Driver se přidává v programu RSLinx 

v menu Communications - Configure Drivers výběrem RS232 DF1 devices (Obrázek 2-31). 

Obrázek 3-2 Zapojení konektor ů pro RS-232 

Obrázek 3-1 Blokové schéma zapojení PC a PLC p řes RS-232 
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  3 TxD 
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  6 DSR 
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  8 CTS 
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PC 
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  3 TxD 

  4 DTR 

  5 GND 

  6 DSR 

  7 RTS 

  8 CTS 

  9 

PLC 
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Po přidání RS232 DF1 devices musíme zvolit komunikační port a typ PLC automatu. Dále 

je třeba nastavit parametry jako je rychlost, parita, stop bit, číslo stanice a protokol. V mém 

případě jsem pro nastavení těchto parametrů použil funkci Auto-Configure, která je 

nastavila automaticky. Po automatické konfiguraci se nastavené parametry nelišily od 

parametrů v defaultním stavu (Obrázek 3-3). Jestliže je nastavení ovladače správné objeví 

se v levé části okna RSWho připojené zařízení CompactLogix 1769-L32E. 

 

Obrázek 3-3 Konfigurace ovlada če pro RS-232 v programu RSLinx 

3.2 Propojení PC a PLC p řes Ethernet v lokální síti 

Propojení PC a PLC automatu přes rozhraní Ethernet v lokální síti se realizuje 

přímým síťovým kabelem s klasickou koncovkou RJ-45. Blokové schéma zapojení 

je na obrázku 3-4. 

 

 

 

 

 

PC 

Ethernet  

SWITCH 

PLC 

CompactLogix
1769-L32E 

RSLinx 

RSLogix 5000 

BOOTP/DHCP 

SW nutný pro práci 
s PLC přes Ethernet 

v lokální síti 

1) volba COM portu 

2) výběr připojeného 
zařízení 

3) nastavení parametrů 
klikem na Auto-Configure 

4) klik na tlačítko OK 

Obrázek 3-4 Blokové schéma zapojení PC a PLC p řes Ethernet v lokální síti 
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Postup nastavení u tohoto zapojení jsem pro přehlednost uvedl v jednotlivých krocích: 

1) Nastavení statické IP adresy počítače  

U počítače se IP adresa nastavuje na síťové kartě v síťových připojeních. Zde  se 

v protokolu TCP/IP přidělí IP adresa a maska podsítě (Obrázek 3-5). 

 

Obrázek 3-5 Nastavení statické IP adresy po čítače 

2) Přidání komunikačního driveru pro PLC automat 

Přidaní komunikačního driveru se provádí v programu RSLinx, kde se v okně Configure 

Driver přidá Ethernet/IP Driver (Obrázek 2-31). Po přidání driveru se v okně Configure 

driver: AB_ETHIP-1 zatrhne Browse Local Subnet a zvolí se OK. Pokud je nastavení 

správné objeví se v okně RSWho u AB_ETHIP-1 připojený PLC automat CompactLogix 

s přidělenou IP adresou. Jestliže se PLC automat v okně RSWho neobjeví, má zřejmě 

špatně nastavenou IP adresu. 

3) Nastavení statické IP adresy PLC automatu 

Nastavení IP adresy PLC automatu je možno provést, buď to pomocí programu 

BOOTP/DHCP Server (Obrázek 2-32), nebo pomocí programu RSLogix 5000, což je 

popsáno v kapitole 2.2.3 na straně 26. 

1) výběr protokolu 
TCP/IP 

2) zatrhnout použít 
následující adresu IP 

3) zadání IP adresy, 
masky podsítě a klik 

na OK 
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3.3 Propojení PC a PLC p řes Ethernet ve školní síti 

Tento způsob je obdobou zapojení v lokální síti. Realizuje se taktéž přímým 

síťovým kabelem s koncovkou RJ-45. Blokové schéma zapojení je na obrázku 3-6. 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní rozdíl toho zapojení oproti zapojení v lokální síti je v tom, že zde IP adresu 

PC a PLC automatu přiděluje dynamicky DHCP server po předchozí registraci MAC adres 

u administrátora sítě. Proto zde již není potřeba softwaru BOOTP/DHCP Server, který 

PLC automatu přiřazoval statickou IP adresu. Postup nastavení jsem opět uvedl 

v jednotlivých krocích: 

1) Nastavení IP adresy počítače 

Aby DHCP server přidělil počítači IP adresu, je nutné mít v protokolu TCP/IP u síťové 

karty vybranou možnost Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky. 

2) Přidání komunikačního driveru pro PLC automat 

Postup přidání driveru je totožný jako u zapojení v lokální síti (kapitola 3.2 krok 2).  

3) Nastavení IP adresy PLC automatu 

Nastavení IP adresy PLC automatu se provádí v programu RSLogix 5000, ve složce 

I/O configuration pravým klikem na 1769-L32E Ethernet Port na kartě port Configuration. 

Je nutné povolit DHCP, DNS, nastavit jméno domény (vsb.cz) a primární (158.196.149.9) 

a sekundární (158.196.162.8) DNS Server (Obrázek 2-34). 

Obrázek 3-6 Blokové schéma zapojení PC a PLC p řes Ethernet ve školní síti 

PC 

PLC 
Ethernet  
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RSLinx 

RSLogix 5000 
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ve školní síti 
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3.4 Propojení PC, PLC, POINT I/O adaptéru a PanelVi ew přes 

Ethernet ve školní síti 

Propojení a nastavení PC a PLC automatu je totožné jako v kapitole 3.3. Blokové 

schéma zapojení všech zařízení je na obrázku 3-7. Pro přidělení síťové adresy POINT I/O 

adaptéru DHCP serverem musí být na přepínači adaptéru nastavena hodnota 000 nebo větší 

než 254 (viz. kapitola 2.1.2). V mém případě je nastavena hodnota 999. 

U PanelView se nastaví DHCP přidělování IP adresy podle kapitoly 2.2.5 na 

straně 36. Po tomto nastavení se v programu RSLinx objeví u ovladače AB_ETHIP-1 

připojený POINT I/O adaptér (s I/O moduly) a PanelView. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-7 Blokové schéma zapojení PC, PLC, POINT I/O adaptéru a PanelView 

PC 

RSLinx 
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4 Popis ukázkových aplikací 

Na základě získaných znalostí z popisu HW a SW prostředků jsem v této kapitole 

vytvořil tři ukázkové aplikace, ve kterých provádím vizualizaci a ovládání technologického 

procesu, který reprezentuje teplovzdušný model.  

1) Vizualizace a ovládání pouze pomocí PanelView (kapitola 4.2) 

2) Vizualizace a ovládání pomocí PanelView a programu v PLC automatu 

(kapitola 4.3) 

3) Vizualizace a ovládání pomocí PanelView s možností ovládání externím 

ovládacím panelem (kapitola 4.4) 

 

Blokové schéma zapojení všech zařízení nutných pro tvorbu ukázkových aplikací je 

na obrázku 4-1. Postup zapojení a nastavení PC, PLC automatu, POINT I/O a PanelView 

jsem popsal již v kapitole 3. V této kapitole nejprve před tvorbou ukázkových aplikací 

popíšu zapojení teplovzdušného modelu k systému POINT I/O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 4-1 Blokové schéma zapojení všech za řízení pro tvorbu ukázkové aplikace 

Ethernet  

SWITCH 

RSLinx 

RSLogix 5000 

FactoryTalk View  

PC 

Školní sí ť POINT I/O 
1734 

Teplovzdušný model 

CompactLogix 
1769-L32E 

PLC 

PanelView 
600 

SW nutný pro 
prací s připojenými 

zařízeními 

Ethernet  

Externí 
ovládací 

panel  



Bc. Pavel Halama: Vizualizace TP pomocí PanelView 

Ostrava 2010  44 

4.1 Zapojení teplovzdušného modelu k POINT I/O 

Na obrázku 4-2 je blokové schéma zapojení teplovzdušného modelu, elektronických 

obvodů a systému POINT I/O. Na výstupu elektronických obvodů je konektor CANON 25, 

prostřednictvím kterého se spojuji s analogovými moduly, které jsou připojeny 

k POINT I/O adaptéru. V tabulce 4-1 jsou popsány používané piny konektoru a adresy, na 

kterých jsou prvky modelu u POINT I/O připojeny.  

 

 

 

 
 

 
Tabulka 4-1 Používané piny konektoru CANON 25 

Konektor CANON 25 

PIN Prvek v modelu Adresa v POINT I/O 

1 Fotoodpor Aent2:2:I.Ch0Data 

2 Termistor 1 (5mm od žárovky) Aent2:2:I.Ch1Data 

3 Termistor 2 (na žárovce) Aent2:3:I.Ch0Data 

4 Termistor 3 (v tunelu) Aent2:3:I.Ch1Data 

6 Anemometr Aent2:4:I.Ch0Data 

7 Vrtulkový průtokoměr Aent2:4:I.Ch1Data 

15 Žárovka Aent2:1:O.Ch0Data 

16 Ventilátor Aent2:1:O.Ch1Data 

25 GND - 

Poznámka k tabulce 4-1: Název Aent2 u adresy je libovolný název adaptéru, který si 

volíme při přidávání adaptéru v programu RSLogix 5000 (Obrázek 2-39 na straně 30). 

Pro připojení všech prvků modelu je potřeba šest analogových vstupů a dvou analogových 

výstupů. V laboratoři se nacházejí moduly pouze se dvěma vstupy a dvěma výstupy. Tudíž 

je potřeba k adaptéru připojit jeden analogový výstupní a tři analogové vstupní moduly 

(Obrázek 4-3), které jsou popsány v kapitole 2.1.2. V obrázku 4-4 je zobrazeno zapojení 

Obrázek 4-2 Blokové schéma propojení teplovzdušného  modelu a POINT I/O 

Teplovzdušný model CANON 25 

Vlastní model 
Elektronické 

obvody 
POINT I/O adaptér 
1734 s I/O moduly 
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prvků teplovzdušného modelu do jednotlivých vstupů a výstupů analogových modulů 

POINT I/O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-4 Zapojení prvk ů teplovzdušného modelu k analogovým modul ům 

Obrázek 4-3 Blokové schéma p řipojení prvk ů teplovzdušného modelu k POINT I/O 
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4.2 Vizualizace a ovládání pouze pomocí  PanelView 

Pro vizualizaci a ovládání teplovzdušného modelu pomocí PanelView není nutné 

vytvářet program v softwaru RSLogix 5000. Neznamená to však, že tento software není 

pro tvorbu vizualizační aplikace potřebný. Pro chod této aplikace v PanelView je nutné, 

aby byl v ethernetové sítí zapojen také PLC automat. Tento PLC automat musí mít ve své 

paměti nahraný projekt, ve kterém jsou správně nastavená zařízení (POINT I/O, 

CompactLogix) a musí být v RUN módu. Tvorba tohoto projektu a nastavení zařízení se 

provádí právě v softwaru RSLogix 5000. 

Tvorba této ukázkové aplikace spočívá ve dvou krocích: 

1. Tvorba projektu v  RSLogix 5000 (kapitola 4.2.1) 

2. Tvorba řídicí aplikace ve FactoryTalk View Studio (kapitola 4.2.2) 

4.2.1 Tvorba projektu v RSLogix 5000 

Postup tvorby projektu je popsán podrobně již v kapitole 2.2.3 a protože, v této 

aplikaci vytváříme nový projekt, musíme opět provést tento krok. 

1) Po spuštění softwaru RSLogix 5000 vytvoříme nový projekt, u kterého vybereme typ 

PLC automatu. Jelikož v této práci používáme PLC automat CompactLogix 1769-L32E, 

vybereme tento typ. Dále zvolíme název projektu (např. Ovladani) a cestu pro uložení 

projektu na pevném disku např. C:\RSLogix5000\Project (Obrázek 2-33 na straně 26). 

2) Do vytvořeného projektu, podle postupu v kapitole 2.2.3 na straně 29, přidáme 

a nastavíme POINT I/O adaptér (1734-Aent) a čtyři POINT I/O analogové moduly 

(1734-OE2V, 1734-IE2V, 1734-IE2V, 1734-IE2V). Při přidávání adaptéru zvolíme název 

Aent2, IP adresu 158.196.144.125 a velikost šasi nastavíme na hodnotu 5 

(4 moduly + 1 adaptér).  

3) Poté podle obrázku 2-37 na straně 29 nastavíme komunikační cestu k procesoru PLC 

automatu a klikem na tlačítko Download, projekt nahrajeme do vnitřní paměti procesoru. 

Po nahrání projektu do paměti procesoru projekt spustíme, vybráním položky Run Mode. 

(Obrázek 4-5). Projekt je také možné spustit přepínacím klíčem na PLC automatu 

(Obrázek 2-8 na straně 5). 
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Obrázek 4-5 Nahraný a spušt ěný projekt v PLC automatu 

4.2.2 Tvorba řídicí aplikace ve FactoryTalk View Studio 

1) Po spuštění programu FactoryTalk View Studio je potřeba zvolit název nové aplikace, 

v našem případě zvolíme název např. Aplikace1. Ve vytvořené aplikaci, v položce RSLinx 

Enterprise nastavíme komunikační cestu od PC a PanelView k procesoru PLC automatu. 

(kapitola 2.2.4 na straně 33).  

2) Dále v položce Project Settings nastavíme rozlišení projektového okna na 320x240. 

Rozlišení projektového okna se nastavuje podle velikosti rozlišení displeje u PanelView. 

3) Pokud je nastavena komunikace a rozlišení vytvoříme ve složce Graphics klikem na 

Displays nové projektové okno s názvem Ovladani. Podrobný postup tvorby projektového 

okna je uveden v obrázku 2-46 na straně 35. Název okna se zadává, až při jeho uložení. Do 

nově vytvořeného okna vložíme přetažením myši dva již předem vytvořené horizontální 

posuvníky ze složky Graphics-Libraries-Sliders. Vloženým posuvníkům musíme nastavit 

horizontální posunutí a závislost na proměnnou v programu u PLC automatu nebo závislost 

na výstupy POINT I/O modulu, nakonfigurovaného v projektu u PLC automatu. Vzhledem 

k tomu, že jsme při tvorbě projektu v RSLogix 5000 nevytvářeli program, do kterého 

bychom mohli k proměnným přistupovat, je nutné přidělit posuvníkům závislost na 

výstupy POINT I/O modulu. 

ikona k přepínání 
stavů procesoru 

(RUN mode) 

 

přidaný POINT I/O 
adaptér s I/O 

moduly 

 

nastavená 
komunikační cesta 
k procesoru PLC 
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To provedeme levým klikem na objekt posuvníku, který se má v horizontální úrovni 

posunovat. Dále v hlavní nabídce Animation vybereme Horizontal Slider, klikneme na 

tlačítko Tags a v levé části obrazovky vybereme modul 1734-OE2V a v pravé části výstup 

Ch1Data. Dále potřebujeme nastavit Horizontal Offset, což je položka pro nastavení 

rozmezí posunu objektu v jednotkách pixelů, v závislosti na šířce posuvníku (Obrázek 4-6). 

Změnou pozice objektu prvního posuvníku změníme hodnotu napájení na výstupu Out1 

analogového modulu, ke kterému je připojen ventilátor teplovzdušného modelu. 

U druhého posuvníku je postup nastavení totožný, změníme pouze v Tags u modulu 

hodnotu Ch1Data na Ch0Data. Změnou pozice objektu druhého posuvníku tedy změníme 

hodnotu napájení na výstupu Out0 analogového modulu 1734-OE2V, ke kterému je 

připojena žárovka teplovzdušného modelu. 

 

 

 

Obrázek 4-6 Nastavení posuvníku v Aplikaci1 

 

1) vybrání objektu 
posuvníku 

2) vybrání Horizontal 
Slider 

4) nastavení 
závislosti na výstup 
modulu 1734-OE2V 

3) nastavení max. 
 a min. hodnoty 

proměnné 

5) nastavení 
rozmezí posunu 

(v pixelech) 
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4) Dále do ovládacího okna vložíme osm numerických displejů. Dva displeje budou 

zobrazovat hodnoty napětí na výstupech POINT I/O modulu, ke kterým je připojena 

žárovka a ventilátor. Zbývajících šest displejů bude zobrazovat hodnotu napětí na vstupech 

POINT I/O modulů (ostatní prvky teplovzdušného modelu). 

Vložení displejů provedeme v hlavní nabídce Objects výběrem Numeric and String 

a klikem na Numeric Display. Po přidání musíme nastavit závislost na vstup nebo výstup 

POINT I/O modulu, kterou provedeme levým dvojklikem myši na display. Zde v záložce 

Connections u položky Value klikneme na Tag a v levé části okna vybereme modul 

a v pravé části požadovaný vstup (výstup). Nejprve nastavíme displej, kde budou 

zobrazovány hodnoty napětí fotoodporu, proto v Tag zvolíme vstupní modul Aent2:2:I 

a vstup Ch0Data. První numerický displej tedy zobrazuje hodnotu napětí na vstupu In0 

modulu 1734-IE2V ve druhém slotu POINT I/O, k němuž je připojen fotoodpor 

(Obrázek 4-7).  

 

 

Obrázek 4-7 Nastavení numerických displej ů 

1) vložení 
numer.displejů 

2) dvojklik na 
numer.displej 

3) výběr záložky a 
klik na Tag 

4) vybrání POINT I/O 
modulu a vstupu (výstupu) 
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Postup nastavení zbývajících displejů je totožný, měníme pouze hodnotu v poli Tag, podle 

tabulky 4-1 na straně 44.  

5) Pokud máme řídicí aplikaci vytvořenou, vybereme v hlavní nabídce položku Application 

a klikneme na Create Runtime Application, kde aplikaci uložíme ve spustitelném formátu 

(ovladani.mer). Bez tohoto uložení bychom vytvořenou aplikaci nemohli nahrát do 

PanelView. Po uložení klikneme na ikonu Transfer Utility a aplikaci nahrajeme do 

PanelView. Podrobnější popis uložení a nahrání aplikace je popsán v kapitole 2.2.4 

na straně 35.  

4.3 Vizualizace a ovládání pomocí PanelView a progr amu v PLC 

automatu 

Tato aplikace se oproti předchozí liší v tom, že zde bude v projektu u PLC automatu 

nahrán také program, prostřednictvím kterého bude možné ovládat teplovzdušný model. 

Tvorbu ukázkové aplikace jsem rozdělil do třech kroků: 

1. Tvorba projektu v  RSLogix 5000 (kapitola 4.3.1) 

2. Tvorba programu v RSLogix 5000 (kapitola 4.3.2) 

3. Tvorba řídicí aplikace ve FactoryTalk View Studio (kapitola 4.3.3) 

4.3.1 Tvorba projektu v RSLogix 5000 

Tvorba projektu, přidání a konfigurace POINT I/O adaptéru a POINT I/O modulů 

v RSLogix 5000 je totožná, jako v předchozí aplikaci popsané v kapitole 4.2.1 na straně 46 

{bod 1) a 2)}. Nahrání projektu do PLC automatu a posléze jeho spuštění {bod 3)}, 

provedeme, až máme vytvořený program tzn. po provedení kapitoly 4.3.2. 

4.3.2 Tvorba programu v RSLogix 5000 

Procesor L32E u automatu CompactLogix 1769, který ve své práci používám, lze 

programovat v žebříčkovém diagramu, ve funkčních blocích a ve strukturovaném textu. 

Jako čtvrtý je uveden sekvenční funkční diagram, který však nepatří mezi jazyky, ale mezi 

tzv. společné prvky, neboť tvoří jakousi nadstavbu pro strukturování celé aplikace. 

V této podkapitole vytvořím a popíšu možnosti ovládání teplovzdušného modelu, 

pomocí výše vyjmenovaných typů programovacích jazyků. Dále také ukážu práci se 

sekvenčním funkčním diagramem. 
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Před tvorbou programu musíme nejprve vytvořit okno, ve kterém se program 

vytváří. To provedeme ve složce Tasks-MainTask pravým klikem myši na MainProgram a 

výběrem New Routine. V okně New Routine si zvolíme název programu a typ 

programování (Obrázek 4-8). 

 

 

 

Obrázek 4-8 Tvorba nového okna pro vytvá ření programu 

Žebříčkový diagram 

Grafický jazyk LD (Ladder Diagram) je někdy také nazýván jazykem kontaktních 

schémat a je založen na grafické reprezentaci reléové logiky. Organizační jednotka 

programu je vyjádřena sítí propojených grafických prvků. Síť v jazyku LD je zleva i zprava 

ohraničena svislými čarami, které se nazývají levá a pravá napájecí sběrnice. Mezi nimi je 

tzv. příčka, která může být rozvětvena. Každý úsek příčky, vodorovný nebo svislý, může být 

ve stavu on nebo off. Do příček mohou být včleněny kontakty (spínací, rozpínací apod.), 

funkce a funkční bloky. [18] 

Postup tvorby programu 

V okně New Routine v poli Name zvolíme jméno programu 

např. Zebrickovy_diagram, v poli Type vybereme Ladder Diagram a klikneme na tlačítko 

OK. Poté se do složky MainProgram přidá nový program s názvem Zebrickovy_diagram, 

který otevřeme dvojklikem myši. 

1) pravý klik na 
MainProgram a výběr 

New Routine 

2) zadání názvu 
programu 

3) výběr typu 
programování 

4) klik na tlačítko 
OK 
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Jelikož pracujeme s analogovými moduly, tak lze pro ovládání teplovzdušného 

modelu použít instrukci MOV. Tato instrukce umožňuje přesunout hodnotu ze zdroje 

na cíl. 

Ovládání analogových výstupů (žárovka, ventilátor) 

V novém okně označíme příčku 0 a z nabídky Logic Toolbar vybereme instrukci 

MOV. Po přidání instrukce do příčky u ní nastavíme Source (Zdroj) a Dest (Cíl). Do pole 

Source zadáme novou proměnnou (Zarovka). Po zadání na ni klikneme pravým tlačítkem 

myši a zvolíme položku New “Zarovka“. Otevře se okno New Tag, ve kterém v poli 

Data Type vybereme INT a klikneme na OK. Tímto postupem do projektu zavedeme 

novou proměnnou typu integer. Dále klikneme do pole Dest, ve kterém z nabídky 

vybereme modul a výstup POINT I/O (Aent2:1:O.Ch0Data), ke kterému je připojena 

žárovka teplovzdušného modelu (Obrázek 4-9). Pro ovládání ventilátoru je postup totožný 

změníme pouze Source na Ventilator a Dest na Aent2:1:O.Ch1Data. 

 

 

 

Obrázek 4-9 Instrukce pro ovládání analogového výst upu v žeb říčkovém diagramu 

 

3) vybrání typu 
proměnné a klik na 

Ok  

2) zadání nové 
proměnné a výběr 

New “...“ 

1) vybrání 
instrukce MOV 

4) vybrání modulu a 
výstupu POINT I/O  
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Čtení analogových vstupů 

Nejprve přidáme novou příčku klikem na Rung a do ní vložíme instrukci MOV. 

V poli Source u instrukce MOV vybereme modul a vstup POINT I/O, ke kterému je 

připojen fotoodpor (Aent2:2:I.Ch0Data). Do pole Dest zadáme název nové proměnné 

(Fotoodpor). Dále klikneme pravým tlačítkem myši na proměnnou a vybereme položku 

New “Fotoodpor“. V okně New Tag v poli Data Type vybereme INT a klikneme na 

tlačítko OK (Obrázek 4-10). Pro čtení ostatních pěti analogových vstupů je postup totožný, 

měníme pouze zdroj v poli Source (podle tabulky 4-1 na straně 44) a název proměnné v poli 

Dest. 

 

 

 

Obrázek 4-10 Instrukce pro čtení analogového vstupu v žeb říčkovém diagramu 

Celý program v žebříčkovém diagramu je uveden v příloze 1 na straně 71. 

Funk ční bloky 

Grafický jazyk FBD (Function Block Diagram) vyjadřuje chování funkcí, funkčních 

bloků a programů jako soubor vzájemně provázaných grafických bloků podobně jako 

v elektronických obvodových diagramech. Jde o systém prvků, které zpracovávají signály. 

Často se zde používají standardní funkční bloky, jako jsou např. bistabilní prvky (paměti 

1) přidání nové 
příčky a výběr 
instrukce MOV 

2) vybrání modulu a 
vstupu POINT I/O 

3) zadání nové 
proměnné a výběr 

New “...“ 

4) vybrání typu 
proměnné a klik na 

Ok 
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s dominantním vypnutím nebo sepnutím, semafor), prvky pro detekci náběžné a sestupné 

hrany, čítače, časovače a komunikační bloky definované v normě IEC 1131-5. [18] 

Postup tvorby programu 

V okně New Routine v poli Name zvolíme jméno programu např. Funkcni_bloky, 

v poli Type vybereme Function Block Diagram a klikneme na tlačítko OK. Poté se do 

složky MainProgram přidá nový program s názvem Funkcni_bloky, který otevřeme 

dvojklikem myši. 

Ovládání analogových výstupů (žárovka, ventilátor) 

Do nového okna vložíme z nabídky Element Toolbar prvek Input Reference. 

Levým dvojklikem myši na prvek se otevře nabídka, z které vybereme proměnnou 

(Zarovka). Dále do okna vložíme prvek Output Reference, u kterého po dvojkliku myši 

z nabídky vybereme modul a výstup POINT I/O (Aent2:1:O.Ch0Data). Nyní musíme 

provést spojení obou prvku. To provedeme levým klikem na výstupní pin prvního prvku 

a poté klikem na vstupní pin druhého prvku (Obrázek 4-11). Zelená tečka ukazuje správné 

spojení prvků. 

 

 

 

Obrázek 4-11 Prvky pro ovládání analogového výstupu  ve funk čních blocích 

1) vložení prvku 
Input Reference 

2) dvojklik na prvek 
a výběr proměnné 

3) vložení prvku 
Output Reference 

4) dvojklik na prvek 
a výběr modulu a 

výstupu 

5) spojení prvků 
klikem na vstupní a 

výstupní pin 
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Pro ovládání ventilátoru vybereme u prvku Input Reference proměnnou Ventilator a 

u prvku Output Reference adresu Aent2:1:O.Ch1Data. 

Čtení analogových vstupů 

Pro čtení analogových vstupů přidáme do okna opět prvky Input a Output 

Reference. Tyto prvky nastavíme oproti předchozímu postupu uvedeného u ovládání 

výstupu obráceně (tzn. u prvku Input Reference, vybereme modul a vstup a u prvku Output 

Reference proměnnou).  

Celý program ve funkčních blocích je uveden v příloze 2 na straně 72. 

Nastavení hlavního programu 

Jestliže jsme program ve funkčních blocích vytvořili do stejného projektu, jako 

program v žebříčkovém digramu, který jsme vytvářeli v předešlém kroku, musíme před 

nahráním projektu do PLC automatu určit hlavní program, který bude spuštěn po 

přechodu PLC automatu do Run Modu. To provedeme pravým klikem na složku 

MainProgram a výběrem položky Properties. Otevře se okno Program Properties, ve 

kterém zvolíme záložku Configuration a v poli Main vybereme název programu v našem 

případě Funkcni_ bloky (Obrázek 4-12). 

 

 

 

Obrázek 4-12 Nastavení hlavního okna programu v RSL ogix 5000 

1) pravý klik myši na 
MainProgram a výběr 

položky Properties 

2) zvolení záložky 
Configuration a vybrání 

názvu programu 

3) klik na tlačítko Ok 
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Strukturovaný text 

Textový jazyk ST (Structured Text) je výkonný vyšší programovací jazyk, který má 

kořeny v jazycích Pascal a C. Syntaxe jazyka je dána povolenými výrazy a příkazy. 

Vyhodnocením výrazu vyjde hodnota v některém z definovaných datových typů. Výraz se 

skládá z operátorů a operandů. Operandem může být konstanta, proměnná, funkce nebo 

jiný výraz. Operátory pro jazyk ST jsou definovány pro sedmnáct typů operací 

(vyhodnocení funkce, negace, násobení, booleovské funkce AND, XOR a OR apod.). Je 

definováno deset typů příkazů (přiřazení, vyvolání funkce, návrat, výběr apod.). Příkazy 

jsou odděleny středníkem a může jich být více na jednom řádku. Jazyk ST je vhodným 

nástrojem pro definování komplexních funkčních bloků, které pak mohou být použity v 

libovolném programovacím jazyku. [18] 

Postup tvorby programu 

V okně New Routine v poli Name zvolíme jméno programu 

např. Strukturovany_text, v poli Type vybereme Structured Text a klikneme na tlačítko 

OK. Poté se do složky MainProgram přidá nový program s názvem Strukturovany_text, 

který otevřeme dvojklikem myši. 

Pro tvorbu programu jsem použil přiřazovací příkaz, který nahrazuje aktuální 

hodnotu jednoprvkové nebo víceprvkové proměnné výsledkem vyhodnocení výrazu. 

Na levé straně je odkaz na přiřazovanou proměnnou. Dále následuje přiřazovací 

operátor “:=“ a vyhodnocovací výraz. Celý program je uveden na obrázku 4-13. 

 

Obrázek 4-13 Vytvo řený program ve strukturovaném textu 
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Nastavení hlavního programu 

Jestliže jsme program ve strukturovaném textu vytvořili do stejného projektu jako 

programy, které jsme vytvářeli v předešlých krocích, musíme před nahráním projektu do 

PLC automatu určit hlavní program, který bude spuštěn po přechodu PLC automatu do 

Run Modu. To provedeme pravým klikem na složku MainProgram a výběrem položky 

Properties.  Otevře se okno Program Properties, ve kterém zvolíme záložku Configuration 

a v poli Main vybereme název programu v našem případě Strukturovany_text 

(Obrázek 4-12 na straně 55). 

Sekvenční funk ční diagram 

SFC (Sequential Function Chart) popisuje sekvenční chování řídicího programu. Je 

odvozen ze symboliky Petriho sítí, ale liší se od nich tím, že grafická reprezentace se zde 

převádí přímo do souboru výkonných řídicích prvků. SFC strukturalizuje vnitřní 

organizaci programu a umožňuje rozložit úlohu řízení na zvládnutelné části a zachovat 

přitom přehled o chování celku. Sekvenční funkční diagram se skládá z kroků a přechodů. 

Každý krok reprezentuje stav řízeného systému a má k sobě přiřazen blok akcí. Přechod je 

spojen s podmínkami, které musí být splněny, aby mohl být deaktivován krok, který 

přechodu předchází, a naopak aktivován krok, který následuje. Každý prvek, tzn. přechod i 

blok akcí, může být naprogramován v libovolném jazyku definovaném v normě, včetně 

vlastního SFC. K základním strukturám SFC patří lineární sekvence, alternativní větvení 

se spojením alternativních větví a paralelní souběh více větví s jejich následnou 

synchronizací. [18] 

Postup tvorby programu 

V okně New Routine v poli Name zvolíme jméno programu 

např. Sekvencni_diagram, v poli Type vybereme Sequential Function Chart a klikneme na 

tlačítko OK. Poté se do složky MainProgram přidá nový program s názvem 

Sekvencni_diagram, který otevřeme dvojklikem myši. 

Do nového okna vložíme z nabídky SFC Toolbar prvek Step. Na vložený prvek 

klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme položku Add Action. Dále klikneme do pole 

Action a vytvoříme příkazy ve strukturovaném textu (Obrázek 4-14). Vzhledem k tomu, že 

jsme tento program vytvářeli v předešlém bodě, lze ho do pole zkopírovat.  
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Obrázek 4-14 Vytvo řený program pomocí sekven čního funk čního diagramu 

Nastavení hlavního programu 

Jestliže jsme program v sekvenčním funkčním diagramu vytvořili do stejného 

projektu jako programy, které jsme vytvářeli v předešlých krocích, musíme před nahráním 

projektu do PLC automatu určit hlavní program, který bude spuštěn po přechodu PLC 

automatu do Run Modu. To provedeme pravým klikem na složku MainProgram a 

výběrem položky Properties. Otevře se okno Program Properties, ve kterém zvolíme 

záložku Configuration a v poli Main vybereme název programu v našem případě 

Sekvencni_diagram (Obrázek 4-12 na straně 55). 

4.3.3 Tvorba řídicí aplikace ve FactoryTalk View Studio 

1) Po spuštění programu FactoryTalk View Studio je potřeba zvolit název nové aplikace, 

v našem případě zvolíme název např. Aplikace2. Ve vytvořené aplikaci v položce RSlinx 

Enterprise nastavíme komunikační cestu od PC a PanelView k procesoru PLC automatu 

(kapitola 2.2.4 na straně 33).  

2) V položce Project Settings nastavíme rozlišení projektového okna na 320x240. 

Rozlišení projektového okna se nastavuje podle velikosti rozlišení displeje u PanelView. 

2) pravý klik na 
prvek a výběr Add 

Action 

1) vložení prvku 
Step 

3) klik do pole 
Action a tvorba 

programu 
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3) Pokud je nastavená komunikace a rozlišení vytvoříme ve složce Graphics klikem na 

Displays nové projektové okno s názvem Ovladani. Název okna se zadává, až při jeho 

uložení. Do nově vytvořeného okna vložíme přetažením myši dva již předem vytvořené 

horizontální posuvníky ze složky Graphics-Libraries-Sliders. Vloženým posuvníkům je 

nutné nastavit horizontální posunutí a závislost na proměnnou v programu u PLC 

automatu. To provedeme levým klikem na objekt posuvníku, který se má v horizontální 

úrovni posunovat. Dále v hlavní nabídce Animation vybereme Horizontal Slider, klikneme 

na tlačítko Tags a v levé části obrazovky vybereme složku Program:MainProgram a v 

pravé části proměnnou Ventilator. Dále potřebujeme nastavit Horizontal Offset, což je 

položka pro nastavení rozmezí posunu objektu v jednotkách pixelů, v závislosti na šířce 

posuvníku (Obrázek 4-15). U druhého posuvníku je postup nastavení totožný, změníme 

pouze v Tags proměnnou Ventilator na proměnnou Zarovka. 

 

 

 

Obrázek 4-15 Nastavení posuvníku v Aplikaci2 

4) Dále do ovládacího okna vložíme osm numerických displejů. Dva displeje budou 

zobrazovat hodnoty napětí na výstupech POINT I/O modulu, ke kterým je připojena 

žárovka a ventilátor. Zbývajících šest displejů bude zobrazovat hodnotu napětí na vstupech 

POINT I/O modulů (ostatní prvky teplovzdušného modelu). 

1) vybrání objektu 
posuvníku 

2) vybrání 
Horizontal Slider 

3) nastavení max. 
 a min. hodnoty 

proměnné 

4) klik na Tags a 
nastavení 
proměnné 

5) nastavení 
rozmezí posunu 

(v pixelech) 



Bc. Pavel Halama: Vizualizace TP pomocí PanelView 

Ostrava 2010  60 

Vložení displejů provedeme v hlavní nabídce Objects výběrem Numeric and String 

a klikem na Numeric Display. Po přidání nastavíme každému displeji závislost na 

proměnnou v programu u PLC automatu. To provedeme levým dvojklikem myši na 

display. Zde v záložce Connections u položky Value klikneme na Tag a v levé části okna 

vybereme složku Program:MainProgram a v pravé části proměnnou (např. Fotoodpor).  

4.4 Vizualizace a ovládání pomocí PanelView s možno stí 

ovládání externím ovládacím panelem 

V této podkapitole nejprve popíšu zapojení externího ovládacího panelu k PLC 

automatu a poté vytvořím ukázkovou aplikaci. Vytvořená aplikace bude umožňovat 

vizualizaci a ovládání teplovzdušného modelu pomocí PanelView nebo ruční ovládání 

pomocí externího ovládacího panelu. Tvorbu ukázkové aplikace jsem rozdělil do třech 

kroků: 

1. Tvorba projektu v  RSLogix 5000 (kapitola 4.4.2) 

2. Tvorba programu v RSLogix 5000 (kapitola 4.4.3) 

3. Tvorba řídicí aplikace ve FactoryTalk View Studio (kapitola 4.4.4) 

4.4.1 Zapojení externího ovládacího panelu k PLC au tomatu 

Externí ovládací panel obsahuje dvě tlačítka a přepínač (Obrázek 4-16). Tlačítka 

i přepínač jsou rozpínací i spínací a obsahují LED diodu. K realizaci aplikace by stačilo 

k PLC automatu připojit pouze spínací kontakty, ale vzhledem k tomu, že ovládací panel 

bude dále používán ve výuce, zapojil jsem také kontakty rozpínací. Pro připojení 

ovládácího panelu k PLC automatu je potřeba, aby měl PLC automat I/O moduly, ke 

kterým je možné připojit šest digitálních vstupů a tři digitální výstupy. Použil jsem tedy 

I/O moduly popsané v kapitole 2.1.1 na straně 7 a to modul digitálních vstupů 1769-IQ16 a 

modul digitálních výstupů 1769-OB16. Elektronické schéma zapojení externího 

ovládácího panelu k PLC automatu je zobrazeno na obrázku 4-17. 
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Obrázek 4-16 Externí ovládací panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Tvorba projektu v  RSLogix 5000 

Postup tvorby projektu je popsán podrobně již v kapitole 2.2.3 a protože v této 

aplikaci vytváříme nový projekt, musíme opět provést tento krok.  

Obrázek 4-17 Elektronické schéma zapojení externího  ovládacího panelu k PLC automatu 

PLC CompactLogix 1769-L32E 
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1) Po spuštění softwaru RSLogix 5000 vytvoříme nový projekt, u kterého vybereme typ 

PLC automatu. Jelikož v této práci používáme PLC automat CompactLogix 1769-L32E, 

vybereme tento typ. Dále zvolíme název projektu např. Ovladani_tlacitka_panelview 

a cestu pro uložení projektu na pevném disku např. C:\RSLogix5000\Project 

(Obrázek 2-33 na straně 26). 

2) Do vytvořeného projektu, podle postupu v kapitole 2.2.3 na straně 27, přidáme 

a nastavíme I/O moduly PLC automatu. Pokud PLC automat obsahuje více I/O modulů 

jako v našem případě, přidáme a nastavíme do projektu pouze moduly, které budeme 

používat. Jsou to modul digitálních vstupů 1769-IQ16 v prvním slotu a modul digitálních 

výstupů 1769-OB16 ve třetím slotu. Dále podle postupu v kapitole 2.2.3 na straně 29 

přidáme a nastavíme POINT I/O adaptér (1734-Aent) a čtyři POINT I/O analogové 

moduly (1734-OE2V, 1734-IE2V, 1734-IE2V, 1734-IE2V). Při přidávání adaptéru 

zvolíme název Aent2, IP adresu 158.196.144.125 a velikost šasi nastavíme na hodnotu 5 

(4 moduly + 1 adaptér).  

4.4.3 Tvorba programu v RSLogix 5000 

Procesor L32E u automatu CompactLogix 1769, jak jsem již uvedl u předchozí 

aplikace, lze programovat ve více programovacích jazycích. V této aplikaci jsem pro 

tvorbu programu pro PLC automat zvolil žebříčkový diagram.  

Před tvorbou programu musíme nejprve vytvořit okno, ve kterém se program 

vytváří. To provedeme ve složce Tasks-MainTask pravým klikem myši na MainProgram 

a výběrem New Routine. V okně New Routine v poli Name zvolíme jméno programu 

např. Ovladani, v poli Type vybereme Ladder Diagram a klikneme na tlačítko OK 

(Obrázek 4-8 na straně 51). Poté se do složky MainProgram přidá nový program s názvem 

Ovladani, který otevřeme dvojklikem myši. Do vytvořeného okna vkládáme na příčky 

instrukce z nabídky Logic Toolbar. Celý vytvořený program v žebříčkovém diagramu je 

uveden v příloze 3 na straně 72. 

Poté podle obrázku 2-37 na straně 29 nastavíme komunikační cestu k procesoru PLC 

automatu a klikem na tlačítko Download projekt s vytvořeným programem nahrajeme do 

vnitřní paměti procesoru. Po nahrání projektu do paměti procesoru projekt spustíme, 
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vybráním položky Run Mode. (Obrázek 4-5). Projekt je také možné spustit přepínacím 

klíčem na PLC automatu (Obrázek 2-8 na straně 5). 

Program funguje tak, že pokud je na externím ovládacím panelu přepínač v poloze 

„Ovladaní přes PanelView“ je možné ovládání a vizualizace pouze pomocí PanelView. 

Pokud přepínač přepneme do polohy „Ruční ovládání“, na přepínači se rozsvítí LED dioda 

a tlačítky na externím ovládacím panelu, lze ovládat napětí na žárovce teplovzdušného 

modelu. Jestliže stiskneme levé tlačítko, rozsvítí se na tlačítku LED dioda a nastaví se 

hodnota napětí na žárovce na 10 V. Funkce pravého tlačítka je podobná, s tím že po jeho 

stisku, se na něm opět rozsvítí LED dioda, ale hodnota napětí na žárovce se nastaví na 0 V.  

4.4.4 Tvorba řídicí aplikace ve FactoryTalk View Studio 

Tvorba řídicí aplikace pro PanelView v softwaru FactoryTalk View Studio je 

totožná, jako v předchozí aplikaci, popsané v kapitole 4.3.3 na straně 58.  
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5 Závěr 

V první řadě jsem se pomocí uživatelských manuálů seznámil se zařízeními od 

firmy Rockwell Automation. Jsou to PLC automat CompactLogix 1769-L32E, vzdálený 

systém vstupů/výstupů POINT I/O 1734 a operátorský panel PanelView 600. Hlavní rozdíl 

PLC automatu CompactLogix oproti SLC 500, který se taktéž nachází v laboratoři řízení 

je, že CompactLogix disponuje komunikačním portem Ethernet s protokolem Ethernet/IP. 

Díky tomuto komunikačnímu portu, není potřeba pro připojení k PC žádného speciálního 

převodníku ze sítě DH-485 na RS-232, jak je to u automatu SLC 500. PLC automat 

CompactLogix lze zapojit pomocí ethernetového kabelu přímo do počítačové sítě.  

Po seznámení s HW prostředky jsem se na PC naučil používat programy, které jsou 

nutné pro práci s těmito zařízeními. Patří mezi ně program pro nastavení komunikace 

RSLinx, program pro nastavení IP adres BOOTP/DHCP Server, program pro vytvoření 

projektu a programování PLC automatu RSLogix 5000 a program pro tvorbu vizualizační 

aplikace FactoryTalk View Studio. Hlavní rozdíl při programování PLC automatu 

v RSLogix 5000 oproti RSLogix 500, je možnost programování nejen v žebříčkovém 

diagramu, ale také v jiných programovacích jazycích. Mezi tyto programovací jazyky patří 

jazyk funkčních blokových schémat a jazyk strukturovaného textu. Také je možné pří 

programování PLC automatu použít sekvenční funkční diagram, který slouží pro 

strukturování celé aplikace. Dalším rozdílem je, že proměnné při programování si můžeme 

pojmenovávat slovně, což u RSLogix 500 nebylo možné. 

Po seznámení s HW a SW prostředky jsem provedl propojení všech popsaných 

zařízení, které je možné v laboratoři řízení J225 realizovat. Nejprve jsem propojil PC 

s PLC automatem CompactLogix. To jsem realizoval pomocí sériové linky RS-232 a také 

pomocí ethernetu. U ethernetu jsem provedl zapojení v lokální a také ve školní síti. Dále 

jsem přes ethernet ve školní síti propojil PC, PLC automat CompactLogix, vzdálený 

systém vstupů/výstupů POINT I/O a operátorský panel PanelView.  

Pro vytvoření ukázkové aplikace, která by umožňovala vizualizaci a ovládání TP, 

bylo nutné TP nahradit některým z modelů v laboratoři řízení. Po poradě s vedoucím 

diplomové práce jsem jako náhradu zvolil teplovzdušný model. Po seznámení s modelem 

jsem vytvořil propojení tohoto modelu a systému POINT I/O. Po propojení jsem vytvořil 

tři ukázkové aplikace, z nichž každá umožňuje ovládání a vizualizaci, ale pokaždé jiným 

způsobem. První aplikace umožňuje ovládání a vizualizaci pouze pomocí PanelView. 
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Tvorba této aplikace byla nejjednodušší, protože nebylo potřeba vytvářet program pro PLC 

automat. Druhá aplikace umožňuje ovládání a vizualizaci pomocí PanelView a programu 

v PLC automatu. V této aplikaci bylo nutné vytvořit program pro PLC automat 

CompactLogix L32E, který však lze vytvářet v žebříčkovém diagramu, ve funkčních 

blocích a ve strukturovaném textu. Proto jsem v této aplikaci vytvořil tři programy, z nichž 

každý je v jiném programovacím jazyce. Před tvorbou třetí aplikace jsem k PLC automatu 

připojil externí ovládací panel, který obsahuje přepínač a dvě tlačítka. Po připojení 

ovládacího panelu jsem vytvořil třetí aplikaci, která umožňuje ovládání a vizualizaci 

pomocí PanelView s možností ovládání externím ovládacím panelem.  

Celá diplomová práce je sepsána tak, aby sloužila jako studijní materiál pro účely 

výuky. Návrhy na další pokračování mé diplomové práce jsou např. 

• realizace PID regulátoru v programu RSLogix 5000 s vizualizací v PanelView, 

• připojení frekvenčního měniče s vizualizací v PanelView 
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