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Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o mém působení ve firmě ELVAC 

AUTOMATION s.r.o., kde jsem absolvoval odbornou praxi. Cílem je vytvořit řídící a 

vizualizační program pro hydraulický děrovací stroj SIRIUS HPM-M vyráběný touto 

společností, který je ovládán pomocí programovatelného logického automatu Siemens řady 

S7-200. Řídicí systém je navrhován v programu STEP 7 MicroWin pomocí LAD editoru a 

vizualizace je vytvářena v programovém prostředí InTouch. 

Klíčová slova 
Programovatelný automat, vizualizace, děrovací stroj 

Abstract 

This baccalaureate work treat of my activity in ELVAC AUTOMATION company, 

where pass I am special practice. Objective is create control and visualization program for 

hydraulic perforating machine SIRIUS HPM- M manufactured by this company. This 

machine is operated by the Programmable Logic Controller Siemens series S7- 200. Control 

system is proposed in program Step 7 MicroWin by the help of editor LAD a visualization is 

create in the environment soft InTouch. 

Keywords 
Programmable logic controllers, visualization, perforating machine 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce pojednává o mé odborné praxi u společnosti ELVAC 

AUTOMATION s.r.o. se sídlem na ulici Hasičská v městské části Ostrava - Hrabůvka. 

Firma působí jako inženýrsko-dodavatelská společnost střední velikosti s vlastními 

projekčními a výrobními kapacitami zaměřené na služby v oblasti průmyslové automatizace 

a elektrotechniky pro domácí i zahraniční trh. 

Jedním z důvodů, proč jsem si místo klasické bakalářské práce vybral odbornou 

praxi, je skutečnost, že praxe je důležitou součástí výuky, kdy má student možnost ověřit si 

znalosti nabyté studiem. Hlavním důvodem však bylo získat představu o postupu a způsobu 

práce při vývoji řídicích systémů s PLC jako možného uplatnění v budoucnosti. 

V průběhu mého působení u společnosti ELVAC AUTOMATION s.r.o. jsem dostal 

za úkol vyvinout program pro řízení a vizualizaci hydraulického děrovacího stroje. Mým 

vedoucím byl po celou dobu Ing. Miroslav Zajíc, který dohlížel na zpracování projektu a 

pomáhal mě, pokud se vyskytly problémy. 
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2. Popis odborného zařazení firmy, u které student vykonal 

odbornou praxi a popis pracovního zařazení studenta 

2.1. O společnosti ELVAC AUTOMATION s.r.o. 

Společnost ELVAC AUTOMATION s.r.o. vznikla v roce 1991. Firma se zabývá 

několika oblastmi činností. Všechny tyto činnosti jsou vztaženy k poskytování komplexních 

služeb v oblasti průmyslové automatizace. 

Inženýrsko-dodavatelská činnost 

Společnost se zabývá přípravou a realizací projektů v oblasti průmyslové 

automatizace a elektrotechniky a to zejména pro strojírenský, hutnický, papírenský, 

plastikářský a automobilový průmysl. Dodává řídicí systémy PLC a CNC, elektronicky 

řízené pohony a zařízení pro měření a regulaci. Nabízí také modernizaci a opravy obráběcích 

strojů. 

Výroba a komplementace elektro rozvaděčů 

Společnost dále vyrábí a sestavuje elektro rozvaděče pro rozvod elektrické energie 

a automatické systémy pro měření, řízení a regulaci. Firma tedy nabízí výrobu a sestavení 

rozvaděčů ne pouze pro průmyslové aplikace, ale i pro budovy. 

Konstrukce a dodávky jednoúčelových strojů 

Tato činnost společnosti je zaměřená především na automobilový a papírenský 

průmysl. Firma konstruuje a dodává kompletní řešení jednoúčelových strojů a montážních 

linek pro výrobu, manipulaci, zkoušení, testování a kontrolu hromadné sériové výroby. 

Konstrukce a dodávky děrovacích strojů 

Tato činnost je zaměřená na bezdeformační prostříhávání otvorů v uzavřených 

ocelových profilech, které nacházejí uplatnění například při výrobě regálových systémů, 

silničních svodidel, konstrukcí rámů vozidel, žebříků a dalších aplikací. 

Velkoobchod s průmyslovým elektro materiálem 

Další zaměření společnosti je na dodávky zboží pro průmyslovou automatizaci, 

měření, regulaci a konstrukci rozvaděčů. Společnost spolupracuje s významnými českými i 

světovými výrobci, například SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, Balluff a další. 

Technická podpora a servis 

Je nedílnou součástí všech dodávek společnosti, včetně záručního i pozáručního 

servisu.[1] 
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2.2. Popis pracovního zařazení studenta 

Mé pracovní zařazení ve společnost ELVAC AUTOMATION s.r.o. bylo v oddělení 

softwarového vývoje, zaměřeného na systémy pro řízení a vizualizaci. K programování PLC 

využívá firma software jednotlivých výrobců těchto řídících automatů. Já jsem pracoval 

v prostředích Step 7 Micro Win určenému k programování PLC Simatic S7-200 a 

Wonderware InTouch, který slouží k tvorbě vizualizace. 

3. Seznam úkolů zadaných studentovi v průběhu odborné praxe 

s vyjádřením jejich časové náročnosti 

V průběhu odborné praxe byly zpracovány tyto úkoly: 

 Návrh a tvorba řídicího systému pro hydraulický lis dle zapůjčené 

elektrodokumentace  pomocí STEP7 Micro/WIN (70%) 

 Návrh a tvorba vizualizace procesu práce hydraulického lisu pomocí 

Wonderware InTouch (30%) 

3.1. SIRIUS HPM-M 

 
Obr. 1 – Hydraulický děrovací stroj SIRIUS HPM-M 

SIRIUS HPM-M lze vidět na obr.1. Jedná se o prostřihávací stroj s vlastním 

hydraulickým pohonem a ručním posunem prostřihávaného profilu na bezdeformační 

prostřihávání uzavřených profilů, vhodný pro střední série a profily s větším množstvím 

stejných otvorů s různou roztečí ale stejnou polohu otvorů pro všechny profily dané série. 

Tolerance pro rozteč sousedních otvorů je +-2mm. Rozpínací adaptér a centrování profilu 
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před každým úderem omezuje deformaci profilu a umožňuje snadné děrování s velkými 

výrobními tolerancemi.  

Základní parametry: 

 Maximální délka prostřihávaného profilu: 2000, 3000, 4000 mm 

 Maximální průřez prostřihávaného profilu: 100 × 60 mm, průměr 80 mm 

 Maximální prostřihávací síla: 13t 

 Kapacita prostřihávaní: 1,2 – 1.6s/otvor 

 Přesnost prostřihávaní: +-0,2 mm sousedních otvorů 

 Elektrické vybavení: P = 5kW, U =400 V, In = 63A 

 Elektrický systém: 3N PE AC50 400V TN-C-S 

Maximální délku a průřez prostříhávaného profilu a maximální prostřihávací sílu lze 

podle požadavků zákazníka změnit. 

Standardní vybavení: 

 Ocelový svařovaný základní rám s vyložením pro hlavní osu a pojezdem kleští na 

lineárním kuličkovém vedení 

 Speciální prostřihávací jednotka s automatickým centrováním prostřihávaného 

profilu a centrováním matrice vůči razníku 

 Hydraulický rozpínací adaptér s vyměnitelnou matricí a možností korekcí 

rozměrových tolerancí profilů 

 Výkonný a tichý hydroagregát s kompletním elektroovládáním umístěný v hlavním 

rámu 

 Hydraulický výškově stavitelný válečkový dopravník 

 Posuv profilu pomocí ovládacího ručního kola přes ozubený řemen 

 Přesné vodorovné polohování profilu pomocí výměnné dorazové lišty 

s nachytávacími kolíky 

 Přednastavitelné úvratě zdvihu hydraulického válce pomocí snímacích indukčních 

senzorů 

 Upínání profilu pomocí mechanicky ovládaných kleští 

 Modulární systém: možnost prostřihávání otevřených profilů 

 Ovládání střihu pomocí nožního spínače 

 Rychlá výměna nástrojového vybavení pro prostřihávaní profilů s jiným průřezem či 

jiného otvoru 

 Prostřihávací stroj má certifikát CE 

Volitelné vybavení: 

 Automatické mazání děrovaných profilů mikrodávkováním emulze jen do místa 

střihu 

 Ocelový odpadový box na pojízdném podvozku s nosností 205kg 

 Pneumatické odvádění odpadu mimo matrici 

 Pneumatické čištění funkční oblasti ve střižné jednotce 

 Možnost ručního úhlového polohování pro profily s rotačním kruhovým průřezem 

[2] 
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4. S7-200 

Programovatelný automat, často označovaný zkratkou PLC (z anglického 

Programmable Logic Controller) je programovatelný řídicí systém určený k řízení 

technologických procesů nebo strojů (blokové schéma na obr.2). S7-200 obsahuje 

mikroprocesor, integrovaný napájecí zdroj, vstupní a výstupní obvody a sériový port RS-485 

ke komunikaci v kompaktním pouzdru, které tak tvoří výkonný programovatelný automat.  

S7-200 lze napájet stejnosměrným i střídavým napětím (24VDC nebo 120 až 

240VAC). Podle volby CPU má PLC integrován určitý počet vstupů a vstupů a možnosti 

rozšíření pomocí rozšiřovacích modulů. Maximum rozšiřovacích modulů, jež je možné 

zapojit, je však sedm. 

 
Obr. 2 – Blokové schéma PLC 

Step7 Micro Win obsahuje tři editory pro tvorbu uživatelského programu pro 

S7-200: kontaktní schémata (LAD), výpis příkazů (STL) a funkční bloky (FBD). STL je 

znakově orientovaný programovací jazyk podobný strojovému kódu. LAD je grafický editor, 

program jím vytvořený je podobný kontaktním schématům. FBD je také grafický editor, ale 

program se podobá běžným logickým schématům. 

S7-200 je programovatelný automat, který svou konstrukcí a možnostmi 

modulárního rozšíření spadá do kategorie micro-PLC a je vhodný pro řízení jednodušších 

aplikací s menším počtem vstupů a výstupů.[3] 

V dnešní době je S7-200 (obr.3) pomalu nahrazován nástupcem S7-1200 (obr.4). Je 

to programovatelný automat s rychlejším procesorem, má v základní výbavě analogové 

vstupy a integrované rozhraní PROFINET. Pro tento automat bylo vyvinuto nové 

programovací prostředí Step 7 Basic. Princip programování je shodný jako u řady PLC 

s7-300 a s7-400, tedy pomocí funkcí, organizačních, funkčních a datových bloků. Nelze ale 

programovat v STL. Nepochybně velkým přínosem je integrace tvorby programu pro PLC a 

panel operátora (HMI) do jednoho společného prostředí.[4],[5],[6] 
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Obr. 3 –S7-200  Obr. 4 – S7-1200 

4.1. Adresování lokálních a rozšiřovacích I/O 

Lokální vstupy a výstupy integrované přímo v CPU mají pevně stanovené adresy. Je 

však možné použít rozšiřovací moduly a zvýšit tak počet vstupů a výstupů. Adresy bodů 

v rozšiřovacích modulech jsou určeny typem vstupu/výstupu a umístěním modulu v řetězci 

vzhledem k předcházejícím vstupním/výstupním modulům stejného typu. Tedy 

zjednodušeně výstupní modul neovlivňuje adresy ve vstupním modulu. Podobně analogové 

moduly neovlivňují adresování digitálních modulů. Pro oba uvedené příklady to ovšem platí 

i opačně. Nejlépe lze ale způsob adresování pochopit z přikladu na obr.5.[7] 

 
Obr. 5 – Příklad číslování vstupů a výstupů pro konkrétní hardwarovou konfiguraci (CPU 224 XP a různé 
rozšiřovací moduly) 
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5. Wonderware InTouch 

Wonderware InTouch je objektově orientovaný software pro vytváření aplikací, 

pomocí kterých lze sledovat a řídit procesy v průmyslové automatizaci. Tyto aplikace jsou 

typu HMI (Human-Mashine Interface, v překladu rozhraní člověk-stroj) a pracují pod 

operačními systémy platformy Windows. Tento software umožňuje vytvářet aplikace 

umožňující sledovat výrobu, řídit dávkové procesy a sbírat procesní data.  

5.1. Základní pojmy 

 Tagname Dictionary - Tagname Dictionary (runtime databáze) je jádrem InTouch. 

Runtime databáze obsahuje aktuální hodnotu všech položek v databázi.  

 Tagname – Tagnames jsou všechny proměnné v InTouch databázi (Tagname 

Dictionary), tedy každé tlačítko, graf, indikační led dioda apod.  

 Tagname Types - Když definujeme Tagnames v InTouch databázi, musíme přiřadit 

specifický typ ke každému TageName (Memory Type Tagnames, I/O Type 

Tagnames, Miscellaneous Type Tagnames) 

 Touch links - Dovolují operátorovi vstoupit do systému (User input, Sliders, Touch 

pushbutton) 

 Display links - Dovolují výstup ze systému k operátorovi  

 Skripty - Skripty umožňují vykonávat příkazy a logické operace podle určitého  

kritéria, např. při stisku tlačítka, časově atp. Pomocí skriptů lze vytvořit velké 

množství různých uživatelských funkcí. Všechny skripty jsou řízeny událostmi – 

časovač, podmínkou atp. Pořadí (priority) spuštění skriptů nelze přesně definovat, 

proto je vhodné při tvorbě aplikace nepočítat s pořadím vykonávání skriptů. 

 Historické trendy - V InTouch jsou dva trendové objekty - real-time a historical. 

Tyto objekty dovolují zobrazovat reálná a historická data. RT dovoluje zobrazit 4 

proměnné, HT osm proměnných.  

 Správa uživatelů - Pro ochranu aplikace před neoprávněným zásahem je použit 

systém uživatelských jmen a hesel. Pro každého uživatele je definována tzv. 

přístupová úroveň. Nejvyšší přístupové právo má administrátor  –  úroveň  9999.  

 Alarmy - Intouch má informační systém, pomocí něhož informuje operátory o 

procesních a systémových podmínkách. Tento systém podporuje zobrazování, 

logování a tik procesních alarmů a událostí. Alarm je určité varování o určitých 

podmínkách v procesu, kdežto událost je jen informace o momentálním stavu 

systému. [3] 
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6. Návrh řídicí části děrovacího stroje pomocí programovatelného 

automatu 

Na základě studia systémového manuálu k S7-200 a elektrodokumentace obsahující mimo 

jiné i zapojení vstupů a výstupů PLC a tím i poskytující informaci o hardwarové konfiguraci 

programovatelného automatu jsem vypracoval následující řešení. 

6.1. Hardwarová konfigurace 

Jak jsem uvedl výše, hardwarovou konfiguraci bylo možné vyčíst přímo 

z elektrodokumentace. Hardwarová konfigurace z dokumentace byla S7-200 s CPU 224 

s napájením 24 V s 14 digitálními vstupy a 10 výstupy a rozšiřovacího modulu EM223 

s 8 vstupy a 8 výstupy, taky digitálními (obr.6 a obr.7). Uvažoval jsem tedy nad tím, proč 

byla hardwarová konfigurace zvolena právě takto a jestli by nebylo možné najít lepší řešení. 

Nejdříve jsem uvažoval nad tím, proč nebylo použito PLC řady S7-300 a zjistil jsem, že 

vzhledem k ceně by PLC z této řady bylo značně nevýhodné. Dále jsem uvažoval nad tím, 

zda-li by nebylo možné použít S7-200 s CPU222 a dvěma rozšiřovacími moduly nebo 

naopak provedení S7-200 s CPU226 bez rozšiřovacích modulů.Zjistil jsem ale, že i když tyto 

návrhy zachovávají určitý počet vstupů a výstupů jako rezervu, tak jako tomu bylo u 

hardwarové konfiguraci v elektrodokumentaci, vychází tato řešení opět dražší. Ceny jsem 

porovnával dle internetového obchodu http://eshop.technoline.cz. Lepší řešení jsem tedy 

nenašel a ponechal jsem hardwarovou konfiguraci podle elektrodokumentace. 

 

Obr. 6 –CPU224 Obr. 7 – EM223 

6.2. Tabulka vstupů, výstupů 

Dalším krokem bylo vytvořit tabulky vstupů a výstupů. Jsou umístěny v přílohách. 

http://eshop.technoline.cz/
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6.3. Struktura a popis řídicího programu 

 
Obr. 8 – Struktura řídicího programu 

PLC pracuje sekvenčně. Přečte vstupy, na základě vstupních hodnot provede 

uživatelský program a zapíše výsledky na výstupy. Na obr.8 je znázorněna struktura 

vytvořeného řídicího programu. Na vstup I0.6 PLC je připojen přepínač, na jehož stavu 

závisí, v jakém režimu bude hydraulický lis pracovat. Pokud je tento přepínač rozpojen 

(v log.0), bude lis ovládán ručně operátorem pomocí tlačítek na rozvaděči. Je-li přepínač 

zapojen (log.1), provádí se blok nazvaný na obr.8 jako standardní nastavení. Jakmile je toto 

nastavení dokončeno, spustí se blok poloautomatického řízení hydraulického lisu. 

Další větev programu (obr.8) řeší situaci přetížení čerpadla hydrauliky. Na vstup 

I1.0 je přiveden kontakt nadproudové ochrany, který v případě proudového přetížení odpojí 

čerpadlo od sítě. Nastane-li tato situace, resetuje se bit ovládající spuštění čerpadla (Q2.4=0). 

Třetí větev hlídá překročení teploty hydraulické kapaliny čerpadla. Když bude teplota této 

kapaliny vysoká, sepne kontakt senzoru teploty (I2.6=1) a poté se opět resetuje ovládací bit 

čerpadla. 
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Čtvrtá a pátá větev je řešení údržby lisu. Čtvrtá větev počítá, kolikrát byl lisovací 

válec v dolní poloze a tedy počet vyražených děr. Po dosažení určitého počtu děr nastaví 

pomocný paměťový bit do log.1 (M0.7=1). Pátá větev, jejíž základ jsou dva časovače tvořící 

generátor obdélníkového signálu s periodou 10s a čítač, vyhodnocuje dobu, po kterou je 

spuštěn hydraulické čerpadlo. Po dosažení určité doby se nastaví pomocný paměťový bit do 

log.1 (M1.3=1). 

Na obr.9 je zobrazen cyklus nastavení defaultních poloh válců lisu. Jedná se o 

znázornění funkce bloku standardní nastavení z obr.8. Cyklus se provádí tehdy, když je 

pomocí přepínače sloužícímu výběru pracovního režimu lisu vybereme poloautomatický 

režim (I0.6=1). Po spuštění cyklu se sepne hydraulické čerpadlo. Poté probíhá kontrola 

senzorů. Není-li lisovací válec v horní poloze, spustí se pohyb lisovacího válce směrem 

nahoru. Jakmile je lisovací válec v horní poloze, sepne se kontakt příslušného senzoru a 

vyvolá tak zastavení pohybu lisovacího válce. Až když je lisovací válec v horní poloze, lze 

provést rozepnutí rozpínacího válce v případě, že je sepnutý (je totiž provedeno blokování). 

Jestliže běží hydraulické čerpadlo a válce jsou nastaveny ve standardních polohách, pak je 

ukončen tento cyklus a spuštěn proces poloautomatického řízení lisu. 

 
Obr. 9 – Nastavení defaultních hodnot válců lisu 
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Na obr.10 je zobrazen proces děrování. Tento proces se spustí po dokončení 

nastavení standardních poloh válců hydraulického lisu, kdy zůstává sepnuto hydraulické 

čerpadlo. Čeká se na sepnutí nožního spínače, který aktivuje operátor a spustí tím sekvenci 

lisování. Nejprve se sepne kontakt rozpínacího válce Q2.2, jakmile je rozpínací válec sepnut, 

je signalizován senzorem zapojeným na I2.3 a sepne se kontakt propuštění lisovacího válce 

pro pohyb dolů Q2.0. Lisovací válec se pohybuje dolů, razí díru do profilu a jakmile dorazí 

do dolní polohy, je signalizována poloha lisovacího válce senzorem zapojeným na vstup 

I2.1, který zároveň sepne kontakt pro pohyb lisovacího válce zpět do horní polohy sepnutím 

kontaktu na výstupu Q2.1Nyní se lisovací válec pohybuje zpět nahoru. Je-li lisovací válec 

v pracovní poloze indikované senzorem na I2.2, sepne kontakt Q2.3 pro rozepnutí 

rozpínacího válce. Nyní operátor pákou odjistí profil, jehož odjištění je indikováno senzorem 

na vstupu I2.5 a ručně posune pomocí kola profil na pozici pro lisování dalšího otvoru a 

znovu pomocí páky profil zajistí. Celý cyklus se pak znovu opakuje. 

 
Obr. 10 –Cyklus děrování 
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V popisu obou předchozích procesů práce lisu se vždy vyskytuje podmínka, že musí 

být spuštěno hydraulické čerpadlo. Na obr.11 je znázorněn cyklus čerpadla s podmínkami 

rozdělenými do dvou sloupců pro spuštění a zastavení čerpadla.Čerpadlo se spustí tlačítkem 

připojeným na vstup I0.4 a vypíná stisknutím tlačítka na I0.5. Toto platí pro ruční režim. 

V poloautomatickém režimu se čerpadlo spouští nastavením pomocného paměťového bitu 

M1.0 a vypíná při přepnutí do ručního režimu přepínačem I0.6 (reakce na náběžnou hranu). 

Podmínky pro běh čerpadla jsou tři. Musí být přítomno ovládací napětí (I0.7=1), nesmí být 

vysoká teplota hydraulické kapaliny čerpadla (i2.6=0) a nesmí být přetíženo čerpadlo 

rozepnutím kontaktu nadproudové ochrany (I1.0=1). 

 
Obr. 11 – Cyklus hydraulického čerpadla – spuštění/stop 
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7. Řešení vizualizace 

Řlešení vizualizace se skládá ze tří oken. Prvním z nich je okno přihlašovací, dále 

pak okno vizualizace a okno alarmy. Tyto okna se vzájemně překrývají, viditelné je vždy jen 

jedno, přičemž v dolní části každého okna jsou tlačítka pro přepínání mezi těmito třemi 

okny. Vizualizace je určena pro zobrazení na počítači. 

7.1. Přihlašovací okno 

 
Obr. 12 – Přihlašovací okno vizualizace 

Toto okno řeší přihlašování uživatelů. Jsou definováni dva uživatelé – administrátor 

a operátor. Pro přihlášení jsou použity tyto Tagname: $OperatorEntered, $PasswordEntered 

a $Operator 
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7.2. Okno vizualizace 

 
Obr. 13 – Přehledové okno vizualizace 

Okno vizualizace zobrazuje stavy senzorů během procesu ražení profilu. Platí, že 

červená barva = log. 0 a zelená barva = log.1. Jedinou výjimkou je poruchový stav, který je 

v sepnutém stavu červený a upozorňuje operátora, aby se přesunul do okna s alarmy. Dále je 

zde přítomna indikace chodu hydraulického čerpadla a indikace aktuálního pracovního 

režimu hydraulického lisu. 



24 
 

7.3. Okno alarmy 

 
Obr. 14 – Okno alarmů vizualizace 

Okno alarmy upozorňuje na rizikové stavy v průběhu chodu lisu a to přetížení čerpadla, 

vysokou teplotu hydraulické kapaliny a indikaci pro upozornění k provedení pravidelné 

údržby broušení raznic a výměnu hydraulického oleje. 
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7.4.Komunikace a propojení s InTouch 

Komunikace s PLC je řešena přes program OPC Server KEPServerEX (obr.15) 

podporující komunikační rozhraní OPC a DDE. OPC (OLE for Process Control) je 

standardizovaná specifikace rozhraní pro aplikace, které jsou zaměřeny na řízení a 

monitorování rychlých procesů s architekturou klient-server. U DDE připojení je 

vizualizační počítač spojen přes sériovou linku (přes port COM1, COM2 atd.) nebo jiné 

komunikační rozhraní se zdrojem dat (druhým počítačem, PLC apod.). Podmínkou je, aby na 

vizualizačním počítači případně i na dalším komunikujícím počítači, byl operační systém 

Microsoft Windows.  

U tohoto projektu bylo použito komunikační rozhraní DDE. Postup nastavení 

komunikace a propojení s InTouch je uveden v přílohách. 

 

Obr. 15 – Okno aplikace KEPServerEX 

8. Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu 

studia a uplatněné studentem v průběhu odborné praxe 

Z předmětů, které jsem absolvoval v průběhu studia, mě při práci na tomto úkolu 

byly velmi prospěšné absolvované předměty Elektronika a to hlavně z toho důvodu, že jsem 

při návrhu řídicího programu pro PLC pracoval z elektrodokumentací a dále pak předmět 

Programovatelné automaty a vizualizace řídicích systémů, kde jsem pracoval s PLC Siemens 

řady S7-300 a osvojil si tak základy programování PLC. V tomto předmětu jsme probírali i 

základy vizualizace právě pomocí systému Wonderware InTouch, což mě nesmírně pomohlo 

při návrhu vizualizace. 
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9. Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu odborné 

praxe 

Při průběhu praxe mi scházely znalosti hlavně technické, ale i všeobecné angličtiny. 

V průběhu studia jsem absolvoval pouze jednodušší základní kurz angličtiny a to z toho 

důvodu, že od základní školy jsem se učil pouze němčinu. 

Další věc, která mně chyběla při práci na tomto projektu, byla samotná praxe 

v oblasti programování PLC. Byl jsem zklamán, když jsem se dozvěděl, že předmět 

Programovatelné automaty a vizualizace řídicích systémů byly v minulosti dva samostatné 

předměty jeden pro programování PLC a jeden pro vizualizaci a hlavně z tohoto důvodu 

jsem si vybral tuto formu bakalářské práce. 

10. Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její celkové 

zhodnocení 

Mým úkolem po dobu odborné praxe ve společnosti ELVAC AUTOMATION bylo 

navrhnout program pro řízení hydraulického lisu a k tomuto programu vytvořit vizualizaci. 

Podle zapůjčené dokumentace jsem navrhl hardwarovou konfiguraci řídicího systému a 

použil PLC řady S7-200 s rozšiřujícím modulem vstupů a výstupů. Vytvořil jsem funkční 

řídicí program pro hydraulický lis schopný pracovat v plně manuálním a poloautomatickém 

režimu s nastavením indikací alarmů pro účely vizualizace. 

Vizualizaci jsem rozdělil do tří vzájemně se překrývajících oken s přepínáním oken 

podle požadavků operátora s názvy přihlášení, vizualizace a alarmy. V okně vizualizace je 

celkový přehled o aktuálním pracovním režimu hydraulického lisu, indikace senzorů, chodu 

hydraulického čerpadla a indikace pomocného alarmu, který upozorňuje operátora, aby 

aktivoval okno alarmy a zjistil tak, jaká se stala porucha, nebo jestli je potřeba provést 

údržbu stroje. 

Odbornou praxi považuji za velmi přínosnou. Byl jsem veden k tomu, abych 

problémy při řešení projektu nejprve zkusil vyřešit vlastními silami a ukázal nějaké 

výsledky, byť by byly chybné a na základě chyb se poučit a dojít k správnému řešení. 

Příkladem budiž nastavení defaultních poloh válců lisu, který jsem původně spouštěl pouze 

při selhání napájecího napětí, což se později ukázalo jako ne příliš dobrá myšlenka. Jak jsem 

po konzultacích s vedoucími zjistil, je lepší kontrolovat cyklus nastavení standardních poloh 

válců před každým spuštěním děrovacího cyklu v poloautomatickém režimu a ne jen při 

výpadku napájení. A to z důvodu, že při přepínání z manuálního režimu nemusí být polohy 

válců ve standardních polohách, poněvadž v manuálním režimu ovládá lis ručně operátor 

tlačítky na rozvaděči a může nechat klidně válce v jiných než defaultních polohách. Velmi 

poučná byla i práce s elektrodokumentací, která mě pomohla zjistit, jakým způsobem lis 

pracuje a vytvořit tak cyklus děrování a spouštění hydraulického čerpadla. 
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11. Přílohy 

11.1. Tabulky vstupů a výstupů 

Tab. 1 zobrazuje digitální výstupy připojené k CPU 224 sloužící k indikaci 

Tab. 1 - Digitální výstupy CPU 224 

Adresa Název 

Q0.0 Lisovací válec nahoře 

Q0.1 Lisovací válec dole 

Q0.2 Rozpínací válec sepnut 

Q0.3 Rozpínací válec rozepnut 

Q0.4 Kapalina – vysoká teplota 

Q0,5 Přetížení čerpadla – M1 

Q0.6 Hydraulika chod 

Ostatní 3 výstupy Rezerva 

 

Tab. 2 zobrazuje digitální vstupy připojené k CPU 224 

Tab. 2 - Digitální vstupy CPU 224 

Adresa Název 

I0.0 Lisovací válec nahoru 

I0.1 Lisovací válec dolů 

I0.2 Rozpínací válec sepnut 

I0.3 Rozpínací válec rozepnut 

I0.4 Hydraulika start 

I0,5 Hydraulika stop 

I0.6 Volba seřízení/chod 

I0.7 Ovládácí napětí OK (připojen bezpečnostní modul) 

I1.0 Čerpadlo - M1 není přetíženo 

Dalších 5 
vstupů 

Rezerva 
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Tab. 3 zobrazuje digitální výstupy připojené k EM 223 

Tab. 3 - Digitální výstupy EM 223 

Adresa Název 

Q2.0 Lisovací válec dolů 

Q2.1 Lisovací válec nahoru 

Q2.2 Rozpínací válec sepnut 

Q2.3 Rozpínací válec rozepnut 

Q2.4 Čerpadlo hydrauliky – M1 

Ostatní 3 výstupy Rezerva 

Tab. 4 zobrazuje digitální vstupy připojené k EM 223 

Tab. 4 - Digitální vstupy k EM 223 

Adresa Název 

I2.0 Lisovací válec horní poloha 

I2.1 Lisovací válec pracovní poloha 

I2.2 Lisovací válec dolní poloha 

I2.3 Rozpínací válec rozepnut 

I2.4 Rozpínací válec sepnut 

I2.5 Aretace polohy středicího válce 

I2.6 Teplota hydraulické kapaliny 

I2.7 S puštění cyklu – nožní spínač 
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11.2. Nastavení komunikace 

Spustíme program KRPServerEX. Zvolíme File/New. Obrazovka bude vypadat jako 

na obr.16. Poté klikneme na click to add channel, zobrazí se obrazovka (obr.17), kde 

nastavíme název nového komunikačního kanálu. V dalším okně (obr.18) vybereme 

komunikační zařízení, zvolíme Siemens S7-200. Další okno (obr.19) v poli ID by měla být 

stejná adresa jako v nastavení komunikační linky (obr.29 Parametry komunikace/Modul) 

v STEP7 Micro/WIN, kam se dostaneme kliknutím na ikonu komunikace na postraním 

panelu ( ). Dále máme možnost nastavit způsob čtení hodnot sledovaných veličin, 

nastavíme jej na Write only latest valu efor all tags (obr.20). Následuje nastavení 

konfigurace sběrnice (obr.21), hodnota Master ID se musí shodovat s hodnotou lokální 

ardesy komunikační linky (obr.29). Následující okno (obr.22) slouží pro kontrolu správnosti 

nastavení všech potřebných údajů. Po kliknutí na Dokončit vypadá aplikace KEPServerEX 

jako na obr.23. Dále pokračujeme nastavením parametrů sledovaného zařízení kliknutím na 

Click to add a device. Objeví se okno (obr.24), kde nastavíme název sledovaného zařízení. 

V dalším okně (obr.25) vybereme zařízení, v našem případě s7-200. Pokračujeme 

nastavením adresy zařízení na sběrnici (obr.26), musí být stejná jako vzdálená adresa v 

nastavení komunikační linky v STEP7 Micro/WIN (obr.29). Další okno zobrazuje nastavení 

časování (obr.27). V následujícím okně (obr.28) lze nastavit počet pokusů obnovit 

komunikaci při jejím selhání a čas, po který se bude program snažit navázat komunikaci, tuto 

funkce však nebyla použita. Poté se zobrazí další okno se shrnutím nastavení pro kontrolu 

(obr.29). Okno s nastavenou komunikací zobrazuje obr.30. 
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Obr. 16 – Úvodní obrazovka KEPServerEX 

 
Obr. 17 – Jméno kanálu 
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Obr.18 – Ovladač kanálu 

 
Obr. 19 – Nastaveni komunikace kanálu 
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Obr. 20 – Nastavení způsobu čtení 

 
Obr. 21 – Nastavení komunikace sběrnice 



33 
 

 
Obr. 22 Shrnutí nastavení kanálu 

 
Obr. 23 Okno KEPServerEX po nastavení kanálu 
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Obr. 24 – Jméno sledovaného Zařízení 

 
Obr. 25 – Typ sledovaného zařízení 
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Obr. 26 - Natavení komunikace se sledovaným zařízením 

 
Obr. 27 – Nastavení časování 
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Obr. 28 – Nastavení možností pokusů o obnovu komunikace 

 

 
Obr. 29 – Nastavení komunikační linky v programuSTEP7 Micro/WIN 
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Obr. 30 – Aplikace KEPServerEX po nastavení sledovaného zařízení 

 

11.3. Propojení s InTouch 

Po nastavení komunikace je potřeba propojit vizualizaci s řídícím programem. 

Kliknutím na Click to add a static tag. Tags are… se zobrazí okno, kde nastavujeme jméno 

proměnné, adresu, popis (není nutný), dále pak datový typ, způsob přístupu, tedy jestli 

budeme proměnou pouze číst nebo povolíme i zápis do této proměnné a nakonec časový 

interval čtení/zápisu (obr.31). 

Jméno proměnné je vhodné volit stejně, jako jméno tagu v Tagname Dictionary 

(obr.32). Takovýmto způsobem postupně propojíme všechny proměnné potřebné pro 

vizualizaci. V Tagname Dictionary je potřeba nastavit Type:… na typ I/O. Dále je potřeba 

nastavit Access Name:....Klikne na Access Name:...a poté na Add… a objeví se okno, 

nastavení, které nastavíme podle obr.33. Posledním krokem je nastavení Item: ve tvaru: 

 Název kanálu.název zařízení.název tagu v KEPServerEX 
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Obr. 31 – Vytvoření tagu v KEPServerEX 

 
Obr. 32 – Propojení vizualizace a KEPServerEX pomocí Tagname Dictionary 
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Obr. 33 – Nastavení komunikace s KEPServerEX ve vizualizaci 

 

12. Zdrojové kódy 

Na CD v adresáři BP je uloženo zpracování bakalářské práce ve formátu pdf. 

V adresáři Zdrojové kódy jsou uloženy zdrojové kódy řídicího programu pro PLC a 

vizualizace. V adresáři Export je uložen zdrojový kód řídicího programu pro PLC 

exportovaný do formátu pdf. 
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