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Anotace  

VLČEK, Lukáš. Tvorba SCADA systému v prostředí WinCC 7.0 dle standardu Huisman 

Konstrukce, s.r.o.: diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a 

materiálového inženýrství, 2013 

Klíčová slova: SCADA, WinCC, řídicí systém 

Cílem této diplomové práce bylo vytvoření SCADA systému v prostředí WinCC 7.0 pro 

stojanový jeřáb podle předlohy navržené v prostředí Citect SCADA. V práci jsou shrnuty 

možnosti WinCC 7.0 pro nastavení komunikace s programovatelnými logickými automaty, 

tvorbu alarmových hlášení a způsob zautomatizování tvorby objektů v grafickém editoru dle 

standardu společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o. V teoretické části je vysvětlen pojem 

SCADA systém a popsána úloha SCADA systémů v procesu řízení.  

 

Annotation 

VLČEK, Lukáš.  Creation of SCADA system in WinCC 7.0 according to Huisman Konstrukce, 

s.r.o.: diploma thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Metallurgy and Material 

Engineering, 2013  

 Keywords: SCADA, WinCC, control system     

Aim of this diploma thesis was to create SCADA system in WinCC 7.0 environment for 

pedestal crane according to pattern designed in Citect SCADA environment. The thesis 

summarises  possibilities of WinCC 7.0 for setting of communication with programmable 

logical controllers, creation of alarm reports and way to automate creation of objects in 

graphic designer according to Huisman Konstrukce, s.r.o. standard.  In the theoretical section 

of the thesis a term SCADA is explained and function of SCADA system in control process is 

described.    



1 
 

Obsah 

1. Úvod ................................................................................................................................... 3 

2. SCADA systémy v průmyslové automatizaci ...................................................................... 4 

2.1. Vymezení pojmu SCADA .............................................................................................. 4 

2.2. Vizuální rozhrání – HMI ............................................................................................... 4 

2.3. Stručná historie SCADA systémů ................................................................................. 6 

3. Architektura řídicích systémů se SCADA systémem .......................................................... 8 

3.1. Centralizované řídicí systémy ...................................................................................... 8 

3.2. Distribuované řídicí systémy ....................................................................................... 8 

3.3. Distribuované hierarchické řídicí systémy ................................................................... 8 

3.4. Prvky řídicích systémů se SCADA ............................................................................... 11 

3.4.1. Programovatelné logické automaty ................................................................... 11 

3.4.2. SCADA server a klient ......................................................................................... 11 

3.4.3. Komunikační infrastruktura ................................................................................ 12 

4. Popis prostředí WinCC 7.0 ................................................................................................ 14 

4.1. Popis uživatelského rozhraní WinCC 7.0 ................................................................... 15 

4.2. Grafický editor ve WinCC 7.0 ..................................................................................... 22 

5. Nastavení komunikace mezi WinCC 7.0 a PLC SIMATIC S7 .............................................. 25 

5.1. WinCC Configuration Tool a Tag Import/Export ........................................................ 25 

5.2. Integrace WinCC projektu do STEP7 projektu ........................................................... 27 

6. Navigace v HMI vizualizaci................................................................................................ 28 

6.1. Softwarová realizace navigace .................................................................................. 30 

6.2. Zautomatizování tvorby navigace ............................................................................. 31 

7. Stránky pro přepisování vstupů a výstupů PLC ................................................................ 35 

7.1     Zautomatizování tvorby stránek pro přepis vstupů a výstupů v PLC .......................... 37 



2 
 

8. Stránky pro zadávání parametrů v PLC ............................................................................ 39 

8.1  Zautomatizování tvorby stránek pro zadávání parametrů v PLC .............................. 40 

9. Správa alarmů ................................................................................................................... 41 

10. Knihovna objektů typu „faceplate“ ............................................................................... 43 

10.1. Faceplaty pro zdvihací ústrojí a výložník................................................................ 43 

10.2. Faceplaty pro prvky na síti ..................................................................................... 45 

10.3. Faceplaty související s pohony ............................................................................... 46 

11. Závěr .............................................................................................................................. 47 

12. Seznam literatury .......................................................................................................... 48 

13. Seznam příloh ................................................................................................................ 50 

 

  



3 
 

1. Úvod 

 Tato práce se bude zabývat prozkoumáním možností prostředí WinCC 7.0 pro tvorbu 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systémů. Celá práce bude sloužit 

potřebám společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o. Stěžejní tedy bude zjištění, zda lze WinCC 

7.0 použít pro tvorbu SCADA systémů, tak aby výsledný produkt odpovídal firemním 

standardům. Celý SCADA systém bude tvořen podle vzorového projektu vytvořeného v 

prostředí Citect SCADA a bude jej možné použít pro řízení a monitorování stojanového 

jeřábu s nosností 80 metrických tun.  

 Důraz se bude klást především na tvorbu nástrojů sloužících k automatickému 

vytváření některých částí SCADA aplikace - především navigace v aplikaci, stránek pro 

přepisování vstupů a výstupů PLC (Programmable logic controller) a stránek pro zadávání 

hodnot parametrů v PLC. Dále se budu zabývat možnostmi importu a správy alarmů a také 

vytvořením knihovny standardních objektů, které by šlo snadno použít při vytváření podobné 

SCADA aplikace.  Shrnuty budou možnosti komunikace PLC se samotnou SCADA aplikací         

 Celá práce bude rozdělena do dvou částí. V první části se budu věnovat teoretickému 

popisu SCADA systémů a popisu prostředí WinCC 7.0. Druhá část práce bude zaměřena 

prakticky a bude v ní popsáno řešení SCADA systému pro stojanový jeřáb včetně nástrojů pro 

automatickou tvorbu některých částí aplikace.   
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2. SCADA systémy v průmyslové automatizaci     

2.1. Vymezení pojmu SCADA 

Termínem SCADA systém (Supervisory Control and Data Acquisition, v překladu 

„Nadřazené řízení a sběr dat“) se v průmyslové automatizaci označují počítačové systémy, 

které monitorují a řídí jak velmi rozsáhlé technologické procesy (výroba a distribuce 

elektrické energie, těžba, přeprava a zpracování ropy a jiných nerostných surovin, 

farmaceutické, chemické, potravinářské závody, systémy pro řízení a kontrolu vodárenských 

rozvodů a vodních toků atd.), tak i menší a jednodušší systémy (klimatizace a vytápění 

budov, řízení a monitorování menších výrobních linek atd.) a poskytují operátorům kritická 

data v člověku srozumitelné a ergonomicky přijatelné podobě.  Nejedná se však o 

plnohodnotný řídicí systém, ale zaměřuje se spíše na úroveň supervizora. Zpravidla je to 

software fungující nad skutečným řídicím systémem založeným např. na PLC 

(programovatelný logický automat) nebo jiných HW zařízeních. [1] Typický řídicí systém se 

SCADA systém se skládá z těchto částí: 

- Různá fyzická zařízení (čidla, tlačítka, motory, ventily, pumpy) 

- Programovatelný logický automat nebo RTU (Remote terminal unit) 

- Průmyslové PC se spuštěnou SCADA aplikací, která shromažďuje skrze PLC 

(Programmable logic controller) data z procesu a odesílá řídící příkazy do PLC 

- Průmyslové PC fungující jako klient dotazující se na data SCADA serveru buď skrze 

SCADA aplikaci, nebo skrze webový prohlížeč. 

- Komunikační infrastruktura, která propojuje PLC a průmyslové PC se spuštěnou 

SCADA aplikací 

- HMI (Human-machine interface) – grafické rozhraní, které reprezentuje data 

operátorovi       

 

2.2. Vizuální rozhrání – HMI 

Pojmem Human-machine interface (v překladu Rozhraní mezi člověkem a strojem) se 

označují systémy, které zprostředkovávají data mezi technologickým zařízením a 

operátorem.  Nabízí operátorovi schéma technologického procesu doplněné o naměřená 

data a různé přehledové tabulky.  Systém musí vhodně oznamovat vznik alarmů, umožnit 

pohled do databází na historii dat, na trendy změn apod. Cílem je operátorovi umožnit 
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a maximálně usnadnit důležitá rozhodnutí při řízení. Moderní HMI systémy bývají vybaveny i 

detailními schématy jednotlivých částí technologie a expertními systémy, které pomáhají 

obsluze řešit mimořádné události. [1] 

Pohled na technologii je realizován jako grafické schéma, které je doplněno aktuálními 

daty a řídícími mechanismy umožňující zadávání povelů. Například operátor vidí soustavu 

trubek, čerpadel a ventilů. U čerpadla je číselné vyjádřen průtok, u ventilu jeho stav, u trubek 

teplota kapaliny atd. Při překročení povolených mezí při poruše by se, kromě samozřejmé 

alarmovací hlášky, měl chybový stav promítnout i do vizualizace (nekomunikující 

komponentu např. přeškrtnout, překročení normálního stavu měřidla indikovat jeho 

výrazným podbarvením atd.). U rozsáhlých projektů je nutné vizualizaci rozčlenit do 

přiměřených částí. Je třeba dbát na to, aby zůstala zachována přehlednost, ale je nanejvýš 

vhodné, když jedna obrazovka vizualizace zobrazuje určitou logickou část technologie. Jsme-

li nuceni vizualizaci takto rozčlenit, je nutné navrhnout takový způsob procházení vizualizací, 

aby uživatel měl ke každé části snadný, rychlý a intuitivní přístup. [1] 

Softwarový balík pro HMI obvykle obsahuje prostředí pro návrh vizualizace dat, tedy 

nástroje pro vytváření jednotlivých stránek vizualizace a tvorbu PopUp oken, nástroj pro 

kreslení jednoduchých objektů a jejich seskupování do složitějších celků, nástroje napojené 

na databázi SCADA systému pro správu trendů a alarmů, nebo nástroje pro psaní a překlad 

skriptů. [2]    

Hardwarově může být HMI realizováno buď pomocí PC, na kterém běží SCADA aplikace 

s vizualizací, pomocí operátorských panelů s HMI aplikací tvořenou pomocí specializovaného 

softwaru (např. WinCC Flexible, FactoryTalk View) nebo jako display na fyzických zařízeních 

jako jsou třeba PLC, frekvenční měniče, pumpy atd. Další možnosti zobrazení HMI je využití 

webového prohlížeče na tenkém klientovi, připojenému k počítači se spuštěnou SCADA 

aplikací – výhodou tohoto řešení je, že nemusíme mít nainstalovaný SCADA software na 

všech počítačích, přes které chceme vstupovat do řídicího systému.  Na obrázku (Obr. 1) lze 

vidět typický příklad HMI vizualizace.       
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Obr. 1 Ukázka SCADA HMI ze vzorového projektu firmy Siemens  

2.3. Stručná historie SCADA systémů 

 Počátky vývoje SCADA systémů se dají vysledovat až k počátku 20. století, kdy 

přichází potřeba telemetrie, tj. měření veličin na dálku. Díky dalšímu vývoji telefonu, 

telegrafu a bezdrátového spojení se stává dálkové měření uskutečnitelným. Časem se 

dálková měření pro např. plynařské, ropné, elektrárenské společnosti stala nezbytně 

nutnými. [4] 

 SCADA systémy se začínají stavět v brzkých 60. letech minulého století, kdy vzrůstá 

potřeba stále složitější technologické procesy kontrolovat a monitorovat efektivněji. Jsou 

řešeny jako složité elektronické vstupně-výstupní systémy, které zajišťují přenos signálů 

pomocí telemetrické sítě. Hlavní stanice přijímá naměřená data od jednotlivých vzdálených 

koncových systémů RTU (Remote Terminal Unit) a ukládá je v počítači typu mainframe. 

Vývoj, údržba a provoz těchto systémů jsou náročné na lidské zdroje, přesto jsou ve výsledku 

levnější, než technologie, které SCADA nepoužívají. V 70. letech jsou vyvinuty distribuované 

řídící systémy DCS (Distributed Control Systems). Standard ANSI/ISAS5.1 definuje 

distribuovaný řídící systém jako systém, který funkčně integruje jednotlivé subsystémy, které 
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mohou být fyzicky odděleny a nacházet se v jiných lokalitách. Velké provozy začaly 

upřednostňovat DCS, protože byl požadován velký objem analogového řízení. [4]   

 Další vývoj přispěl k tomu, že se jako DCS začaly používat programovatelné automaty 

PLC (Programmable Logic Controller), které nabízejí více možností než RTU, jsou schopny 

řídit i bez pokynů z hlavní stanice. Vyvíjejí se univerzální systémy, pomocí kterých si je každý 

zákazník schopen vytvořit svou vlastní SCADA aplikaci na základě připravených knihoven 

komponent. S možnostmi Internetu, který je něčím víc než jen jednoduchým komunikačním 

kanálem, vzrůstá interkonektivita komponent systémů, možnosti distribuovatelnosti a 

přístupnosti k informacím o procesu. Označení HMI se nejprve používalo pro hardware 

(typicky operátorské panely), avšak s rychlým rozvojem programových prostředků se 

počátkem 90. let dvacátého století začalo používat i pro programy, které zajišťovaly stále 

komfortnější vizualizaci, splňující neustále rostoucí požadavky uživatelů. Nezanedbatelnou 

výhodou se stala také cena počítačů, na které HMI aplikace běží. Díky masové výrobě je 

skutečně velmi nízká. [4] 

 Moderní SCADA/HMI systém je řešen jako otevřený a standardizovaný. To umožňuje 

vyvinout jeden univerzální systém, pomocí kterého se dá výsledná aplikace snadno vytvořit a 

v případě potřeby rozšiřovat s co nejmenšími nákladů. 
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3. Architektura řídicích systémů se SCADA systémem 

 Z hlediska struktury rozdělujeme řídicí systémy na centralizované, distribuované a 

distribuované hierarchické. [1] 

3.1. Centralizované řídicí systémy 

 U centralizovaného řízení se používá jediného řídicího počítače pro řízení celého 
procesu. Dnes se používá jen při malých aplikacích. [1] 
 

                                
Obr. 2 Centralizovaný řídicí systém 

    

3.2. Distribuované řídicí systémy  

 U distribuovaného řízení je řídicích počítačů více. Jsou rozmístěny u jednotlivých 

technologických bloků a sběrnicí jsou napojeny na pult operátora. [1] 

 

                                

Obr. 3 Distribuovaný řídicí systém 

 

3.3. Distribuované hierarchické řídicí systémy  

 V distribuovaném hierarchickém řízení nad jednotlivými počítači není jen pult 

operátora, ale nadřazený řídicí počítač. V současné době nejčastěji používaná struktura. 

Nadřazených počítačů může být v hierarchické struktuře několik. Takto vzniká komplexní 

řídicí a informační síť. [1] 
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Obr. 4  Distribuovaný hierarchický systém 

 

 Je častým jevem, že není použit jen jeden nadřazený řídící počítač, ale jeden či více 

SCADA serverů, kterých se na požadovaná data dotazuje řada SCADA klientů přistupujících 

do databáze serveru buď skrze plnohodnotnou aplikaci SCADA, nebo skrze aplikaci pro 

webový prohlížeč. Redundantní servery synchronizují svoje databáze s primárním serverem, 

tak aby nedošlo ke ztrátě dat a narušení chodu celého řídicího systému v případě výpadku 

primárního serveru. Nejdůležitějšími údaji zapsanými v databázích serverů jsou aktuální 

hodnoty tagů, současné i archivní alarmy a trendy.  

Schéma typické struktury řídicího systému se SCADA je zobrazena na obrázku (Obr. 5).   
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Obr. 5 Typická architektura SCADA systému 

 

  



11 
 

3.4. Prvky řídicích systémů se SCADA 

- Různá fyzická zařízení (čidla, tlačítka, motory, ventily, pumpy) 

- Programovatelný logický automat nebo RTU 

- Průmyslové PC se spuštěnou SCADA aplikací, která shromažďuje skrze PLC 

(Programmable logic controller) data z procesu a odesílá řídící příkazy do PLC 

- Průmyslové PC fungující jako klient dotazující se na data SCADA serveru buď skrze 

SCADA aplikace, nebo skrze webový prohlížeč. 

- Komunikační infrastruktura, která propojuje PLC a průmyslová PC se spuštěnou 

SCADA aplikací 

- HMI (Human-machine interface) – grafické rozhraní, které reprezentuje data 

operátorovi. Viz kapitola 2.2.       

 

3.4.1. Programovatelné logické automaty   

 Programovatelný logický automat neboli PLC (z anglického Programmable Logic 

Controller) je relativně malý průmyslový počítač používaný pro automatizaci procesů v 

reálném čase – řízení strojů nebo výrobních linek v továrně. Pro PLC je charakteristické, že 

program se vykonává v tzv. cyklech. V moderním pojetí je výraz PLC nahrazován výrazem 

PAC (z anglického Programmable Automation Controller), i když označení PLC je celosvětově 

hojně rozšířené a udrží se i nadále. [15] 

 PLC automaty jsou odlišné od běžných počítačů nejen tím, že zpracovávají program 

cyklicky ale i tím, že jejich periferie jsou přímo uzpůsobeny pro napojení na technologické 

procesy. Převážnou část periferií v tomto případě tvoří digitální vstupy (DI) a digitální výstupy 

(DO). Pro další zpracování signálů a napojení na technologii jsou určeny analogové vstupy 

(AI) a analogové výstupy (AO) pro zpracování spojitých signálů. S rozvojem automatizace v 

průmyslu jsou používány i další moduly periferních jednotek připojitelných k PLC, které jsou 

nazývány funkčními moduly (FM) např. pro polohování, komunikačními procesory (CP) pro 

sběr a přenos dat a další specifické moduly podle výrobce konkrétního systému. [15] 

3.4.2. SCADA server a klient 

 Jedná se zpravidla o průmyslová PC, na kterých běží SCADA aplikace. Primární server 

bývá s PLC propojen buď skrze klasický síťový kabel, nebo skrze některou z průmyslových 

sběrnicí (Profibus, DeviceNet atd). K navázání komunikace je také třeba zvolit správný 
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komunikační protokol. Existuje celá řada ovladačů pro různé typy PLC, které v sobě zahrnují 

upravené komunikační protokoly převážně typu TCP/IP, MODBUS nebo IE (Industrial 

Ethernet). Další možností je propojení za pomoci OPC (Open platform communications) 

serveru. Po navázání komunikace primární server zpracovává data z připojeného PLC a 

rozesílá je všem klientům v síti.  Redundantní servery synchronizují svoje databáze s 

primárním serverem, tak aby nedošlo ke ztrátě dat a narušení chodu celého řídicího systému 

v případě výpadku primárního serveru. V takové chvíli přebírá redundantní server úlohu 

primárního serveru. Po nahození primárního serveru se data znovu synchronizují. 

Nejdůležitějšími údaji zapsanými v databázích serverů jsou aktuální hodnoty tagů, současné i 

archivní alarmy a trendy. [2] 

 

3.4.3.  Komunikační infrastruktura 

 Na komunikační infrastrukturu a vybavení SCADA systému jsou kladeny vysoké 

nároky. Musí zajistit obousměrnou komunikaci mezi jednotlivými PC a jednotlivými PLC. 

Požadována je vysoká spolehlivost spojení a u geograficky rozlehlých systémů je třeba 

komunikovat na značné vzdálenosti. Systémy řízení distribuce elektrické energie či 

vodohospodářské aplikace jsou typickým příkladem takto rozsáhlých aplikací. Z hlediska 

návrháře takovéto aplikace můžeme komunikační prostředky rozdělit do dvou základních 

kategorií: veřejné a soukromé. [4] 

 Veřejné komunikační prostředky jsou komunikační služby, za které uživatel platí 

provozovateli (telekomunikační společnosti). Do této kategorie spadají spojení realizovaná 

vytáčeným propojením (dial-up), pronajaté pevné linky, ISDN, ADSL linky a datová spojení 

nabízená mobilními operátory. [4] 

 Soukromé komunikační prostředky jsou vlastněny a spravovány uživatelem. Spojení 

může být realizováno natažením vlastního kabelu (ať už metalického nebo optického) či 

bezdrátově. Bezdrátové spojení bývá realizováno buď mikrovlnnými point-to-point spoji, 

nebo VHF/UHF radiovým spojením. [4] 

 Mezi ostatní komunikační prostředky můžeme zařadit WiFi technologii, která 

poskytuje rychlou komunikaci, ale vyžaduje spojení pokročilými protokoly jako je TCP/IP a 

síťový typ spojení. Další možností pro extrémní nároky je využití komunikačních 

geostacionárních družic, nebo družic LEO (Low Earth Orbit). Tento typ družic obíhá, jak název 
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napovídá, na nízké oběžné dráze, a proto nemohou být geostacionární. Proto družice mezi 

sebou komunikují a přenášená data si předávají, aby bylo zabezpečeno trvalé pokrytí 

signálem. Jejich výhodou je menší časová latence než mají družice geostacionární. Vzhledem 

k požadavku vysoké spolehlivosti a bezporuchovosti spojení může být použito více 

komunikačních prostředků. Vypadne-li jeden typ komunikace, může být použit jiný, záložní. 

[4] 
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4. Popis prostředí WinCC 7.0 

 SCADA software, pracující na platformě Windows XP/7, který je vhodný pro všechny 

náročné aplikace ve všech oblastech průmyslu. Může být nasazen jako jedna stanice 

případně jako více stanic (až 12 redundantních serverů) s architekturou server-klient (až 32 

klientů na server). WinCC je k dispozici v různých „velikostech“ dle počtu procesních 

proměnných, které se přenášejí z řídicích prvků do vizualizace a opačně.[5] 

 WinCC je vybudováno na relační databázi (MS SQL Server), v níž jsou uložena 

konfigurační i archivní data. Tato koncepce umožňuje přístup ke zmíněným datům metodami 

ODBC (Open Data-Base Connectivity), SQL (Structured Query Language). Aplikace běžící 

paralelně s WinCC, např. MS Excel, mohou spolupracovat na datech prostřednictvím DDE 

(Dynamic Data Exchange), OLE (Object Linking and Embedding) a OPC. Svou otevřeností je 

sytém WinCC připraven na komunikační propojení s vnitropodnikovými systémy (např. 

systém SAP). [5] 

 Z hlediska současných požadavků odpovídá systém WinCC standardu FDA 21 CFR část 

11, který vyžaduje důslednou archivaci všech operátorských zásahů v běžící aplikaci WinCC. 

Nezbytnou součástí aplikace je systém správy jednotlivých operátorů a jejich přístupových 

práv. Tento systém je možno ovládat z centrální stanice, čímž je zajištěna nejvyšší ochrana 

nastavených hodnot. Pokud to okolnosti vyžadují je možno archivovat i projekční změny 

vlastní WinCC aplikace. [5] 

 Sledovací a ovládací úlohy aplikace WinCC je možné provádět přes Intranet/Internet 

rozhraní. Díky tomu je možné z jakéhokoli místa na světě sledovat požadované hodnoty a 

případně provést operátorský zásah. Veškeré zásahy jsou i zde plně zabezpečeny proti 

zneužití neoprávněnou osobou. [5] 

 Relační databáze MS SQL Server plně zabezpečuje možnost dlouhodobého 

archivování požadovaných hodnot. Systém umožňuje záložní archivaci na vybrané médium s 

volbou zpětného vložení do WinCC. [5] 

 Skriptový jazyk C byl ve verzi 6 doplněn o jazyk VisualBasic, což přináší mocný nástroj 

pro řešení těch nejnáročnějších a současně nejnestandardnějších úloh, které si vyžaduje 

konkrétní aplikace. [2] 

 Nadstavba Basic Process Control přináší progresivní a standardizované řešení pro 

vlastní vzhled WinCC aplikace, který je možný vytvořit v několika minutách, čímž dojde k 
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podstatnému snížení projekčních nákladů. Součástí nadstavby je varianta pro aplikace s více 

monitory. [5] 

 Pro zabezpečení integrity WinCC aplikace s více stanicemi je možno nakonfigurovat 

tzv. inženýrskou stanici, kde se veškeré změny provádějí. Systém v této stanici sleduje 

realizované úpravy, které je možné následně on-line přenášet do ostatních stanic. [5] 

 

4.1. Popis uživatelského rozhraní WinCC 7.0 

Drtivou většinu nastavení projektu vytvořeného ve WinCC 7.0 lze provést v okně, které se 

označuje jako WinCC Explorer (Obr. 6). Zde se provádí nastavení vlastností runtimu projektu, 

vytváření tagů a nastavení komunikace s PLC, tvorba jednotlivých stránek projektu, alarmů, 

správa uživatelských účtů a celá řada dalších nastavení. Informace potřebné pro popis WinCC 

7.0 jsem čerpal v literatuře [2,6,7,8,9,10,11,12]  

 

Obr. 6 Vzhled WinCC 7.0 Exploreru 

 

Níže bude uveden stručný popis jednotlivých položek, které lze spravovat a nastavovat ve 

WinCC Exploreru.  
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Computer 

V položce „Computer“ se provádí nastavení projektu pro konkrétní počítač. Určuje se 

zde, jestli SCADA aplikace poběží na počítači typu klient nebo server, jaké procesy mají být 

v runtimu spuštěny (např. Global Script, Alarm Logging, Trend Logging atd) a nastavení 

grafického rozhraní runtimu, tedy například jestli má běžet ve fullscreen modu, jestli se má 

přizpůsobit rozlišení připojeného monitoru atd. 

 

Tag Management      

Zde se vytváří tagy pro celý SCADA projekt. Tag je v podstatě ukazatel na místo 

v paměti, kde máme uloženou hodnotu nějaké proměnné. Může se jednat buď o externí tag, 

tedy odkazuje na místo v paměti připojeného PLC, nebo interní tag, který odkazuje na místo 

v paměti PC. Pro vytváření externích tagů je ale třeba prvně nastavit komunikaci s PLC (to se 

dělá rovněž v položce „Tag Management“). K tomu je třeba užití ovladače s komunikačními 

protokoly, případně nastavení OPC serveru. WinCC 7.0 je dodáváno s ovladači pro vytvoření 

komunikace s PLC značky SIMATIC S5, SIMATIC S7 a Allen-Bradley.  

 

Structure Tag 

WinCC 7.0 umožňuje i tvorbu tzv. strukturovaných tagů. Předpokládejme, že pro 

určitá zařízení (ventily, motory) používáme stejnou sadu tagů. Můžeme si tedy vytvořit 

strukturu, jejíž položky budou reprezentovat jednotlivé tagy. Každý článek struktury má své 

jméno, svůj datový typ a nastavený offset adresy. Kdybychom si například vytvořili strukturu 

jako na obrázku Obr. 7., pak bychom mohli v „Tag Managementu“ vytvořit strukturovaný tag 

se strukturou Valve, jménem Ventil1 a adresou DB100,DBB10. Výsledek by byla tato sada 

tagů: 

Ventil1.Opened  Adresa: DB100,D10.0 

Ventil1.Closed  Adresa: DB100,D10.1 

Ventil1.ErrorNr Adresa: DB100,DW11      



17 
 

 

Obr. 7 Příklad struktury tagů 

  

Strukturované tagy se dají výhodně využít v „Graphic Designeru“ při použití objektu „Picture 

Window“. 

 

Graphic Designer 

Umožňuje vytvoření HMI vizualizace. Je detailněji popsán v kapitole 4.2. 

 

Menus and Toolbars 

V této položce je možno vytvořit vlastní menu a panely nástrojů a přiřadit 

k jednotlivým prvkům Visual Basic skripty.   

 

Alarm Logging 

 Nástroj pro správu alarmů. Umožňuje import všech alarmových hlášení pomocí 

textového souboru.  
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Tag Logging 

Jednou z nejdůležitějších schopností každého SCADA systému je sběr hodnot 

procesních proměnných a zobrazování těchto hodnot v trendech. Ve WinCC 7.0 můžeme 

tento sběr hodnot nastavit v položce označené jako „Tag Logging“.  

Data jsou ukládána ve dvou oddělených cyklických archívech v databázi archívů (viz 

Obr. 8). Tyto cyklické archívy jsou tvořeny nastavitelných počtem segmentů (podle 

maximální velikosti v MB a stáří segmentů). Hodnoty procesních proměnných jsou průběžně 

zapisovány do datového segmentu (1) až do chvíle, kdy je překročena velikost segmentu 

nebo jeho stáří. Poté systém automaticky přeskočí do dalšího datového segmentu (2). Při 

překročení celkové velikosti (v MB) cyklického archívu nebo jeho staří systém přeskočí zpátky 

do prvního datového segmentu a přepíše ho (3). Aby se zabránilo přepsání dat, je možné 

segmenty zálohovat.    

 

Obr. 8 Oddělené cyklické archívy 

 

Cyklický archív A obsahuje hodnoty proměnných, jejichž vzorkovací frekvence je menší než 1 

minuta (je možno nastavit i jinou hodnotu). 

 Cyklický archív B obsahuje hodnoty proměnných, jejichž vzorkovací frekvence je větší než 1 

minuta (je možno nastavit i jinou hodnotu). 

 

 Takto archivované hodnoty již lze poměrně snadno zobrazit jako trendy za pomocí 

objektu WinCC Online TrendControl, případně WinCC Function TrendControl. Tyto objekty 

jsou přístupné v Graphic Designeru.   
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Report Designer 

Slouží k navržení vzhledu reportů a nastavení jejich tisku. 

 

Global Script 

V položce „Global Script“ se nachází editory pro tvorbu globálních projektových 

funkcí. Ty se dají volat buď cyklicky jako tzv. Akce (ang. Actions) nebo se volají ze skriptů 

přiřazených vlastnostem objektů v Graphic Designeru. V takovém případě je akce volána buď 

cyklicky, při změně hodnoty některého z tagů nebo na základě nějaké události (např. 

stisknutí tlačítka). WinCC 7.0 podporuje dva programovací jazyky, a sice ANSI C a Visual Basic 

Script. Funkce se dají v případě potřeby chránit heslem. 

 

Text Library 

Text Library je de facto databáze textů, které jsou použity v projektu. Každý text má 

přiřazené unikátní ID, pod kterým je volán. To se používá například při nastavování volání 

alarmů – text alarmu nevypisujeme přímo, ale vypisujeme jen ID textu, který chceme 

zobrazit.  

 

User Administration  

Jedná se o administraci uživatelských účtů. Vytváří se zde účty pro jednotlivé 

uživatele a přiřazují se jím úrovně práv. Nachází se zde i možnost automatického odhlášení 

uživatele po určité době.  

 

Cross-Reference 

Zde si uživatel může zobrazit klasické křížové reference. Z nich lze vyčíst, kde jsou 

použity jednotlivé tagy, jestli existuje nějaký v projektu nevyužití tag, nebo naopak jestli se 

někde volá neexistující tag.  Také se lze podívat, kde se volají projektové funkce a stránky 

(screeny) projektu. 

 

Redundancy 

 Položka pro nastavení redundantních serverů. 
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User Archives 

 Nastavení „User Archives“ umožňuje ukládání aktuálních hodnot vybraných 

procesních proměnných v PLC do přehledné tabulky na PC, případně lze hodnoty těchto 

proměnných vepsat do tabulky ručně. Tabulku lze pak použít jako tzv. recepturu a zapisovat 

tak hodnoty snadno a rychle do procesních proměnných.  

 

 

Obr. 9 Ukázka uživatelských archívů 

 

Time synchronization 

 Zde se nastavuje časová synchronizace počítačů v síti. Vybírá se zde počítač, dle 

kterého se bude čas synchronizovat.   

 

Picture Tree Manager 

 Jedná se o Siemens standardní řešení navigace v HMI vizualizaci. Při vytváření SCADA 

projektu pro stojanový jeřáb nebylo toho řešení využito, protože se naprosto rozcházelo 

s filozofií Huisman standardního řešení navigace.  
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Lifebeat Monitoring 

 Nastavení kontroly komunikace mezi s jednotlivými zařízeními v sítí (PLC, PC). 

V případě přerušení komunikace s kterýmkoliv zařízením dojde k upozornění operátora. 

 

 

Load Online Changes 

 Mezi bezesporu velmi užitečné nástroje ve WinCC 7.0 patří nástroj pro nahrání změn 

v projektu po sítí z inženýrské stanice a to i během spuštěného runtimu na operátorských 

stanicích.  Výhodou toho řešení je, že si můžete veškeré změny bezpečně vyzkoušet na 

inženýrské stanici, která nezasahuje do řízení technologického procesu, a až poté 

aktualizovat operátorské stanice. Druhou výhodou je možnost provádět změny na velké 

vzdálenosti, v případě využití VPN klidně i na druhé straně zeměkoule, což vede ke značné 

úspoře nákladů. 

 



22 
 

4.2. Grafický editor ve WinCC 7.0 

 

Obr. 10 Ukázka grafického editoru ve WinCC 7.0 

 

 Grafický editor ve WinCC 7.0 slouží jako pracovní prostředí pro vytváření HMI 

vizualizací. Umožňuje vytváření stránek projektu a jejich nastavení (velikost, barva pozadí 

atd.). Obsahuje také širokou paletu objektů, které lze na stránkách vytvářet.  Může jít o 

jednoduché objekty, jako jsou čáry, čtverce, kruhy, textová pole nebo složitější prvky, jako 

například sloupcové grafy, pole pro zobrazování hodnot analogových vstupů/výstupů, 

tlačítka, posuvníky atd.  Mezi nejkomplexnější objekty, které lze vytvářet, patří tzv. ActiveX 

řídící nástroje. Mezi ně patří nástroje pro vykreslování trendů, zobrazování alarmů, správu 

uživatelských archívů a další. 

  Každý objekt má svou sadu vlastností, jejichž hodnoty lze samozřejmě měnit, a to jak 

napevno přímo v grafickém editoru, nebo dynamicky během runtimu aplikace. Pokud 

chceme hodnotu vlastnosti měnit v čase, máme dvě možnosti jak toho docílit. Buď k určené 



23 
 

vlastnosti přiřadíme nějaký tag (viz Obr. 11) a hodnota této vlastnosti bude pak stejná jako 

hodnota tagu, nebo za pomocí C, případně Visual Basic skriptu. Skripty jsou pak následně 

volány cyklicky podle zvolené periody, nebo po změně hodnoty některého ze zvolených tagů. 

Právě možnost využívat ANSI C a VBS i pro nastavování vlastností všech objektů dělá z 

grafického editoru WinCC velice silný a flexibilní nástroj.  

 Kromě vlastností obsahuje každý objekt i sadu událostí (např. kliknutí levým tlačítkem 

myši na objekt). K těmto událostem se dají přiřadit C a Visual Basic skripty stejně jako k 

vlastnostem.  

 Samozřejmostí je sdružování objektů do skupin. Vedle skupin je možné vytvářet i tzv. 

"Uživatelské objekty" (ang. Customized objects). V podstatě se jedná o skupinu objektů, pro 

kterou může uživatel vytvořit vlastní sadu vlastností a událostí a přiřadit jim vlastní jména.    

 

 

Obr. 11 Nastavování vlastností objektu  

   

 

 V grafickém editoru se vytváří i tzv. faceplaty. Pod pojmem faceplate si můžeme 

představit objekt, který existuje mimo stránky projektu (není součástí žádné stránky). Je 

tvořen řadou jednodušších objektů a můžeme pro něj, stejně jako u uživatelských objektů, 
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vytvořit sadu vlastností a událostí, kterými se bude navenek prezentovat. Na rozdíl od 

jednoduchých skupin a uživatelských objektů může faceplate obsahovat i privátní tagy. 

Faceplate je na stránkách zobrazován skrze objekt "Faceplate instance". Výhodou tohoto 

řešení je jeho centralizovanost - v případě změny faceplatu se změny automaticky projeví ve 

všech instancích tohoto faceplatu. Druhou výhodou je možnost proporcionální změny 

velikosti instance faceplatů (nedochází ke změně rozložení nebo deformaci). Na druhou 

stranu je tvorba faceplatů poměrně těžkopádná a časově náročná. Vytvoření knihovny 

faceplatů pro stojanový jeřáb byl jedním z hlavních úkolů praktické části této diplomové 

práce.   

 Skrze grafický editor se přistupuje i do VBA editoru, ve kterém se dají napsat funkce 

pro vytváření a nastavování objektů v grafickém editoru. Toho se dá výhodně využít pro 

zautomatizování tvorby vizualizace.  
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5. Nastavení komunikace mezi WinCC 7.0 a PLC SIMATIC S7 

 

Abychom vůbec byli schopni navázat komunikaci mezi PLC a WinCC SCADA serverem, 

musíme nejdříve nainstalovat OPC server dodávaný k WinCC 7.0. Jeho nejzákladnější verze 

nese název SOFTNET IE S7 Lean a umožňuje připojení až 8 PLC ke SCADA serveru. V případě, 

že bychom potřebovali připojit více než 8 PLC, museli bychom nainstalovat OPC server 

HARDNET IE S7, který zvládne obsluhovat až 64 PLC. 

 Pro nastavení komunikace mezi PLC a WinCC 7.0 je nejprve nutné zvolit správný 

komunikační ovladač. Pro komunikace s PLC značky SIMATIC S7 byl použit dodávaný ovladač 

SIMATIC S7 Protocol Suite. Po zvolení ovladače je ještě třeba vybrat, přes který komunikační 

protokol chceme komunikovat. V našem případě byl vybrán protokol TCP/IP. Mezi příjemné 

možnosti patří schopnost WinCC serveru komunikovat skrze zvolený protokol i se 

simulátorem PLC PLCSim, který je součástí vývojového prostředí STEP 7 (užívaného pro 

tvorbu řídích programů pro PLC SIMATIC S7), bez jakýchkoliv dalších softwarových balíků.  

Po navázání komunikace s PLC musíme vytvořit tagy pro všechny procesní proměnné, 

jejichž hodnoty chceme sledovat. Existuje několik cest, jak tvořit ve WinCC 7.0 tagy. Buď je 

můžeme tvořit ručně zvolením jména tagu a jeho adresy v PLC nebo je můžeme importovat 

ze sešitu Excelu za pomocí nástrojů Tag Import/Export a WinCC Configuration Tool. Třetí 

možností je pak využití integrace WinCC projektu do PLC projektu ve STEP 7. [2,8]   

 

5.1. WinCC Configuration Tool a Tag Import/Export  

WinCC Configuration Tool je plug-in pro MS Excel, který umožňuje dílčí nastavení WinCC 

projektu. Vedle importů tagů jej můžeme použít například pro tvorbu nových komunikačních 

kanálů, struktur a strukturovaných tagů a správu knihovny textů. Mezi jeho výhody patří 

především přehlednost a schopnost Excelu automaticky vyplňovat buňky, což může vést ke 

značné úspoře času a práce při vytváření seznamu tagů pro import do WinCC. Nutno ovšem 

podotknout, že jeho využití je výhodné jen při menším objemu dat – řádově desítky, možná 

stovky tagů. Při tvorbě a importu řádově tisíců tagů (WinCC dokáže spravovat až 256 000 

tagů) je tento nástroj až neúnosně pomalý.  
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Vedle WinCC Configuration Toolu můžeme použít i stand-alone nástroj Tag 

Import/Export, který dokáže tagy importovat ze sešitu v Excelu ve formátu CSV. Formát dat 

v sešitu je ale poněkud nepřehledný a ručním vypisováním názvů tagů, jejich adres, limitních 

hodnot atd. bychom nebyli o moc rychlejší, než při ruční tvorbě tagů přímo ve WinCC.   

K usnadnění práce s tímto nástrojem, jsem tedy vytvořil jednoduchý program, který 

dokáže převést data z AWL souborů tvořených prostředím STEP 7. Tyto soubory obsahují 

všechny potřebné údaje z datových bloků (název proměnné, datové typy, adresy atd.) a dá se 

s nimi pracovat jako s obyčejnými textovými soubory. Program pak najde v AWL souboru 

všechny datové bloky, které jsou v něm zahrnuty, a vypíše jejich jména. Uživatel pak už jen 

vypíše pro jednotlivé datové bloky prefix (který je pak součástí jména tagu), název 

komunikačního kanálu a jméno skupiny, do které budou tagy z datového bloku přiřazeny. 

Pak už jen stačí nechat data vyexportovat do Excelu. Výsledný sešit je pak zpracován 

nástrojem Tag Import/Export. Tímto jsou ve WinCC tagy vytvořeny a je s nimi možné bez 

problémů pracovat.     

 

Obr. 12 Nástroj pro zpracování AWL souborů 
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5.2. Integrace WinCC projektu do STEP7 projektu 

Importování tagů za pomocí výše zmíněných nástrojů má jeden zásadní nedostatek, a 

sice že při změně datového bloku s procesními proměnnými může dojít ke změně adres 

proměnných, na které máme navázány tagy. V takovém případě bychom ve SCADA 

aplikaci zobrazovali jiné hodnoty, než které předpokládáme, což by vedlo k hazardním 

stavům celého systému a v krajním případě i k ohrožení životů pracovníků pohybujících 

se v blízkosti řízeného systému. Firemní standart Huisman Konstrukce toto řeší použitím 

nástroje, který se nazývá „DBGuard“. Ten porovnává hodnoty dvou speciálních 

proměnných CitectVersionVal a PLCVersionVal vytvořených v každém datovém bloku. 

Citect I/O Server pak zapisuje do proměnné CitectVersionVal hodnotu, kterou našel 

v komentáři tagu pro tuto proměnou. V PLC jsou pak tyto hodnoty porovnány. V případě 

nerovnosti je vyhlášen alarm. Hodnoty pro tyto proměnné jsou vytvořeny při každém 

použití některého z nástrojů, které modifikují datové bloky v PLC nebo tagy.  

V případě použití WinCC a PLC SIMATIC S7 můžeme projekt vytvořený ve WinCC 

integrovat do projektu v prostředí STEP 7. Výhodou této integrace je možnost určit 

v STEP7, které procesní proměnné mají být monitorovány SCADA aplikací. Pak jen stačí 

projekty zkompilovat a tagy pro označené procesní proměnné se vytvoří automaticky. 

V případě změny některého z datových bloků provedeme kompilaci znovu a ta se již 

postará o kontrolu konzistence dat a provede případně změny adres tagů tak, aby 

odpovídaly současnému stavu. Ruční označování procesních proměnných je však 

poměrně zdlouhavý proces, proto by bylo jistě výhodné vytvořit program, který by 

zpracovával AWL soubory datových bloků a automaticky přiřazoval proměnným 

vlastnost, která říká, že má být proměnná sledována. Pak už by jen stačilo AWL soubory 

zkompilovat a všechna potřebná nastavení by tak byla provedena.  
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6. Navigace v HMI vizualizaci 

Vzhled a struktura navigace byla pevně dána standardem Huisman Konstrukce, s.r.o. 

Kteroukoliv aplikaci můžeme rozdělit do několika oblastí (Area), které můžou být 

založeny na funkcionalitě (např. navijáky, nouzová stop tlačítka, frekvenční měniče) nebo 

na umístění (můstek, řídící místnost). Každá z těch oblastí pak může být rozdělena do 

několika sekcí (Main) a každá sekce pak do několika podsekcí (Sub). Každá z těchto 

oblastí, sekcí a podsekcí je pak přiřazena některému z témat (Topic), které ji postihuje 

(např. řízení, údržba, tredy atd).  Struktura navigace HMI vizualizace je znázorněna na 

obrázku 13. [3,13] 

 

             

Obr. 13 Struktura navigace pro HMI vizualizaci. 

  

Jako první vybírá operátor vždy téma, tedy pokud bude chtít zobrazit stránky pro údržbu, 

zvolí téma „Údržba“, které bude rozčleněno dále do jednotlivých oblastí (např. nouzová stop 

tlačítka), které budou rozděleny na další sekce a pod sekce (např. nouzová stop tlačítka pro 

navíjecí zařízení). Existují i témata, která nejsou nijak rozdělena. Například témata alarmy a 

trendy zobrazují všechna získaná data, nehledě na oblast, ve které byly pořízeny. Každá 
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stránka navigace je pak pojmenována podle svého umístění v navigace podle vzoru 

Topic_Area_Main_Sub.  

Graficky je pak navigace realizována tak, jak je ukázáno na obrázku 14. Na hlavní (úvodní) 

stránce jsou rozmístěna všechna potřebná tlačítka pro procházení vizualizace. Popisy tlačítek 

pro témata jsou pevně dány, ostatní popisy tlačítek se mění podle toho v jakém tématu, 

oblasti a sekci se nacházíme. Tlačítka, která jsou v danou chvíli nepotřebná (např. v daném 

tématu neexistuje tolik oblastí, jako je připraveno tlačítek), jsou zablokována a 

nezobrazována. Požadovaná stránka je pak načtena do prostoru označeného na obrázku jako 

„Mimic Area“. K tomuto účelu se používá objekt zvaný „Picture window“.  

Ne všichni uživatelé mají přístup ke všem stránkám aplikace. Například do stránek pro 

údržbu má přístup jen servisní technik a nikdo jiný. SCADA aplikace cyklicky kontroluje 

přístupová práva uživatele a blokuje tlačítka, která by vedla ke stránkám, ke kterým nemá 

uživatel dostatečné oprávnění.       

 

   

Obr. 14 Vzhled navigace pro HMI vizualizaci 
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6.1. Softwarová realizace navigace 

Na celou navigaci můžeme pohlížet jako na čtyřrozměrné pole velikosti [13,17,10,8], kde 

první rozměr reprezentuje téma, druhý oblast, třetí sekci a čtvrtý podsekci. Celá navigace je 

obsluhována za pomocí čtyř globálních funkcí psaných v jazyce ANSI C. Tyto funkce jsou 

volány po zmáčknutí kteréhokoliv tlačítka z navigace. Každé z tlačítek volá funkci s jinými 

parametry. Na následujících řádkách bude popsána funkčnost těchto funkcí.  

První funkcí volanou po zmáčknutí tlačítek pro témata je funkce s názvem SelectTopic. 

Má tyto parametry: 

int iTopic     index tématu,  určuje, které téma bylo zvoleno 

char* Area1 … Area16  řetězce, ve kterých jsou uloženy popisky tlačítek 

oblastí     

char* AreaConfig1 … AreaConfig16 řetězce, ve kterých jsou uloženy části názvu 

stránky, která bude zobrazena  

 

Funkce SelectTopic po zavolání nejprve popíše tlačítka oblastí podle parametrů Area1 až 

Area16. Pokud je některý z parametrů Area1 až Area16 prázdný, příslušné tlačítko bude bez 

popisu a nebude zobrazeno. V případě, že budou všechny tyto parametry prázdné, tak to 

znamená, že příslušné téma nemá žádnou oblast a prostor „Mimic Area“ je o něco rozšířen. 

Do neviditelných textových polí na stránce se vypíší části názvu stránky (podle vzoru 

Topic_Area_Main_Sub), která bude následně načtena – k tomu slouží parametry 

AreaConfig1 až AreaConfig16.  Funkce pak na základě parametru iTopic přiřadí hodnotu 

jedna příslušné položce v prvním rozměru výše zmíněného pole a všechny ostatní položky 

v tomto rozměru vynuluje.  Dalším krokem je zjištění, která oblast v daném tématu byla 

použita jako poslední. Program pak automaticky zavolá funkci SelectArea s parametry, které 

přísluší poslední použité oblasti a zvolenému tématu.  Funkce SelectArea je obdobná jako 

funkce SelectTopic, stejně tak funkce SelectSystem, která se vztahuje k sekcím. 

Poslední čtvrtou funkcí je funkce SelectPart. Ta má jediný parametr int iPart – index 

zvolené podsekce.  Tato funkce už jen sloučí části názvu stránky, která má být načtena. Části 

názvu stránky jsou umístěny v neviditelných textových polích na obrazovce navigace. 

Výsledný název je zapsán do objektu „picture window“ a stránka je tak zobrazena.    

Ještě je nutno podotknout, že pro snazší orientaci jsou tlačítka pro aktuálně vybrané části 

navigace vybarveny zeleně.    
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6.2. Zautomatizování tvorby navigace 

Pro zautomatizování tvorby navigace byl použit programovací jazyk Visual Basic for 

Applications (VBA) a prostředí Microsoft Visual Basic 6.5, které je součástí WinCC 7.0 a je 

přístupné z grafického editoru. Ten umožňuje vytvářet všechny objekty, se kterými se dá 

pracovat v grafickém editoru, a nastavovat jim jejich vlastnosti. Vedle toho umí vytvářet i 

samotné stránky, tagy atd.  

Pro správnou funkčnost navigace je potřeba nejprve vytvořit řadu interních tagů. 

Především pak ty, které reprezentují jednotlivé prvky výše zmíněného čtyřrozměrného pole. 

Pro vytvoření tagů použijeme metodu CreateTag(TagName As String, TagType As 

HMIGO_TAG_TYPE, [Connection As String], [S7S5Address As String], [GroupName As String]), 

která náleží třídě HMIGo. Vytvoříme si tedy objekt objHMIGo třídy HMIGo a pomocí této 

metody vytvoříme všechny potřebné interní tagy. 

Dim objHMIGO As HMIGO 
Set objHMIGO = New HMIGO 
 
Dim i As Integer 
Dim j As Integer 
Dim k As Integer 
Dim l As Integer 
 
 
For i = 1 To 12 Step 1 
    For j = 0 To 16 Step 1 
        For k = 0 To 10 Step 1 
            For l = 0 To 7 Step 1 
            objHMIGO.CreateTag "Navigation(" & i & "," & j & "," & k & "," & l & ")", TAG_BINARY_TAG, , , 

"NavigationArray" 
            Next 
        Next 
    Next 
Next 
 

For i = 1 To 12 
  objHMIGO.CreateTag "TopicTrigger" & i, TAG_BINARY_TAG, , , "Navigation" 
Next 
For i = 0 To 16 
  objHMIGO.CreateTag "AreaTrigger" & i, TAG_BINARY_TAG, , , "Navigation" 
Next 
For i = 0 To 10 
  objHMIGO.CreateTag "SystemTrigger" & i, TAG_BINARY_TAG, , , "Navigation" 
Next 
For i = 0 To 12 
  objHMIGO.CreateTag "PartTrigger" & i, TAG_BINARY_TAG, , , "Navigation" 
Next 
 
objHMIGO.CreateTag "TopicButtons", TAG_UNSIGNED_32BIT_VALUE, , , "Navigation" 
objHMIGO.CreateTag "AreaButtons", TAG_UNSIGNED_32BIT_VALUE, , , "Navigation" 
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objHMIGO.CreateTag "SystemButtons", TAG_UNSIGNED_32BIT_VALUE, , , "Navigation" 
objHMIGO.CreateTag "PartButtons", TAG_UNSIGNED_32BIT_VALUE, , , "Navigation" 
objHMIGO.CreateTag "ScreenName", TAG_TEXT_TAG_16BIT_CHARACTER_SET, , , "Navigation" 
objHMIGO.CreateTag "iTopic", TAG_UNSIGNED_8BIT_VALUE, , , "Navigation" 
objHMIGO.CreateTag "iArea", TAG_UNSIGNED_8BIT_VALUE, , , "Navigation" 
objHMIGO.CreateTag "iSystem", TAG_UNSIGNED_8BIT_VALUE, , , "Navigation" 
objHMIGO.CreateTag "iPart", TAG_UNSIGNED_8BIT_VALUE, , , "Navigation" 
 
 

Následně musíme vytvořit obrazovku navigace podle vzoru na obrázku 14. Pro tento účel 

využijeme metody AddHMIObject(ObjectName As String, ProgID As String), která patří třídě 

HMIObjects, a metody Add([mode As HMIOpenDocumentType = 

hmiOpenDocumentTypeVisible]) třídy Documents.  

 

Dim objObject        As HMIObject 
Dim objDocument      As Document 
Dim objName  As String 
 

Stránku dokumentu pak vytvoříme takto:  

Set objDocument = Application.Documents.Add(hmiOpenDocumentTypeVisible) 
 

Tlačítko na stránce se všemi náležitostmi: 

objName = "Topic " & i 
Set objObject = ActiveDocument.HMIObjects.AddHMIObject(objName, "HMIButton") 
objObject.WindowsStyle = False 
objObject.Text = "" 
objObject.Top = 845 
objObject.Left = 5 + ((i - 1) * 106) 
objObject.Width = 100 
objObject.Height = 42 
objObject.FONTSIZE = 14 
objObject.FONTBOLD = True 
objObject.BackColor = RGB(0, 70, 160) 
objObject.BorderColorTop = RGB(0, 60, 150) 
objObject.BorderColorBottom = RGB(0, 50, 140) 
objObject.ForeColor = RGB(255, 250, 0) 
strCode = "int color;" & vbCrLf & "int TopicButton;" & vbCrLf & vbCrLf & "color = 
GetTagByte(""ColorScheme"");" & vbCrLf 
strCode = strCode & "TopicButton = GetTagWord(""TopicButtons"");" & vbCrLf & vbCrLf & "if ( TopicButton 
== " & 2 ^ i & ")" & vbCrLf 
strCode = strCode & "  return RGB(0,240,0);" & vbCrLf & "else{" & vbCrLf & "  switch (color){" & vbCrLf 
strCode = strCode & "case 0: return RGB(0,70,160);" & vbCrLf & "case 1: return RGB(182,182,182);}}" 
Set objCScript = objObject.BackColor.CreateDynamic(hmiDynamicCreationTypeCScript) 
            With objCScript 
            Set objVarTrigger = .Trigger.VariableTriggers.Add("ColorScheme", 
hmiVariableCycleType_UponChange) 
            Set objVarTrigger = .Trigger.VariableTriggers.Add("TopicButtons", 
hmiVariableCycleType_UponChange) 
            .SourceCode = strCode 
            End With 
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Výše zmíněným způsobem jsme již schopni vytvořit všechny potřebné objekty na 

stránce sloužící k navigaci ve vizualizaci.   

Poslední, co musíme pro správnou funkčnost navigace udělat, je přiřazení ANSI C 

skriptů k událostem všech tlačítek, tak aby funkce SelectTopic, SelectArea, SelectSystem a 

SelectPart byly volány se správnými parametry. Struktura navigace pro konkrétní projekt je 

popsána v souboru Excelu. V první řadě musíme tedy dostat potřebná data z tohoto 

souboru. Musíme si tedy ve VBA editoru přidat reference na knihovnu Microsoft Object 

Library 12.0 a vytvořit potřebné objekty pro práci s Excelem. Ke zvolení správného souboru 

Excelu použijeme dialog pro otevření souborů.  

  

Dim xlObj As Excel.Application 
Dim objWSheet As Excel.Worksheet 
Dim objWBook As Excel.Workbook 
============================================================================= 
'' Open file dialog. 
Set objIE = CreateObject("InternetExplorer.Application") 
objIE.Visible = False 
objIE.Navigate ("about:blank") 
Do Until objIE.ReadyState = 4 
Loop 
objIE.Document.Write "<HTML><BODY><INPUT ID=""FileSelect"" TYPE=""file""><BODY></HTML>" 
With objIE.Document.all.FileSelect 
    .Focus 
    .Click 
    FileName = .value 
End With 
objIE.Quit 
 
Set xlObj = New Excel.Application 
xlObj.Visible = False 
xlObj.Workbooks.Open FileName 
Set xlSheet = xlObj.ActiveSheet  

 

Data z Excelu jsou následně zapsána do třech čtyřrozměrných polí, se kterými se dále pracuje 

- FcPar(iTopic, iArea, iSystem, iPart), FcConfigPar(iTopic, iArea, iSystem, iPart) a 

NavPriv(iTopic, iArea, iSystem, iPart). 

    
 

Na následujících řádcích je názorně ukázáno, jak jsou k jednotlivým tlačítkům přiřazeny 

volání funkcí se správnými parametry. Postupně se vybírají všechny objekty typu „button“ na 

stránce. Jméno vybraného objektu je rozděleno na textovou část a číselnou část (např. název 

Topic1 je rozdělen na Topic a 1). Tímto spolehlivě identifikujeme právě vybrané tlačítko a 

přiřadíme správný skript s hodnotami dříve načtených čtyřrozměrných polí  
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Set colObjects = Application.ActiveDocument.HMIObjects 
 
For Each objObject In colObjects 
'' For each object on screen check to see if it is a button. 
    If objObject.Type = "HMIButton" Then 
     
 
'' Divide Object name to text part and number part 
   objName = objObject.ObjectName 
   For i = 1 To Len(objName) 
    For x = 1 To 10 
        FindChar = Mid(Str(x - 1), 2) 
        If Mid(objName, i, 1) = FindChar Then 
            objText = Mid(objName, 1, i - 1) 
            objNumber = Mid(objName, i) 
            i = Len(objName) + 1 
            x = 11 
        End If 
    Next 
   Next 
    
 

Celý kód je poměrně dlouhý a proto jej zde není možné vypisovat celý. K prohlednutí je 

ovšem v přílohách. 
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7. Stránky pro přepisování vstupů a výstupů PLC 

Občas může být výhodné mít pro servisní účely možnost přepisovat vstupy a výstupy 

řídicího systému (v našem případě PLC).  Pro tento účel definuje Huisman SCADA Standart 

tzv. overrule stránky. Ty se skládají z rámečku, ve kterých je vypsán seznam všech vstupů a 

výstupů používaného v daném projektu. Tyto tabulku si můžete prohlédnout na obrázku 15. 

Pro digitální a analogové vstupy platí, že v prvním sloupci výše zmíněného rámečku je popis 

konkrétního vstupu, v druhém sloupečku je zobrazena skutečná hodnota vstupu, ve třetím je 

tlačítko pro povolení/zamítnutí přepsání daného vstupu, ve čtvrtém pak hodnota, kterou 

chceme použít a konečně v pátém je pak zobrazena hodnota, se kterou se pracuje v řídícím 

programu. U výstupů je druhý a pátý sloupec přehozen. [3,14] 

 

 

Obr. 15 Typický vzhled overrule stránky 
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Hodnoty pro analogové vstupy a výstupy jsou zadávaný pomocí numerické 

klávesnice. V případě překročení mezních hodnot je servisní technik upozorněn a je mu 

nabídnuta možnost zapsat maximální/minimální mezní hodnotu.  

 

Obr. 16 Numerická klávesnice 

 

 

Obr. 17 Dialog při překročení mezních hodnot 

 

 Pro lepší řehlednost můžeme v popiscích vstupů/výstupů nechat vyhledat část textu, 

a pokud některý z popisků tu část textu obsahuje, je barevně odlišen. Důležité je také 

kontrolovat, které procesní proměnné vizualizované na overrule stránkách komunikují se 

SCADA aplikací. V případě poruchy komunikace je objekt navázaný na  danou proměnnou 
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vyplněn tečkovaným vzorem a v případě analogových hodnot je číselná hodnota nahrazena 

nápisem #COM.   

 

      7.1     Zautomatizování tvorby stránek pro přepis vstupů a výstupů v PLC 

Vytvoření overrule stránky není samo o sobě nijak zvlášť technicky náročné. Využívají se 

pro ně jen základní a lehce nastavitelné objekty. Problémem ovšem je množství položek, 

které musíme zpracovat. U středně velkého projektu může jít o vytvoření a nastavení tisíců 

objektů. To by bylo nejen velmi časově náročné, ale s ohledem na lidské možnosti i téměř 

nemožné. Pro zautomatizování tvorby těchto stránek byl, stejně jako v případě navigace, 

využit jazyk VBA. Byly vytvořeny čtyři funkce ImportDigitalInputs, ImportDigitalOutputs, 

ImportAnalogInputs a ImportAnalogOutputs. Tyto funkce vytváří jeden rámeček se vstupy 

nebo výstupy (podle použité funkce) na základě dat ze sešitu Excelu. Pro každý rámeček je 

tedy nutné mít vlastní Excel sešit se správnými hodnotami (popis vstupu, adresa, názvy tagů).  

Způsob práce s Excelem a vytváření objektů ve VBA byl dostatečně popsán a předveden 

již v předcházející kapitole a vlastní funkce pro vytváření rámečků se vstupy a výstupy si lze 

prohlédnou v příloze. Proto by zde bylo zbytečné vypisovat funkce celé. Určitě zde ale stojí 

za to ukázat, jakým způsob byly na vlastnosti objektů navázány dynamické dialogy 

(jednoduché rozhodování typu IF THEN). 

 

Set objDynDialog = objObject.Visible.CreateDynamic(hmiDynamicCreationTypeDynamicDialog, "'" & 

VariableTag & "' < " & xlSheet.Cells(x + 1, 8).value & " ||  

'" & VariableTag & "' > " & xlSheet.Cells(x + 1, 9).value) 

With objDynDialog 

.ResultType = hmiResultTypeBool 

.BinaryResultInfo.PositiveValue = 1 

.BinaryResultInfo.NegativeValue = 0 

End With 

  

 V dynamickém dialogu můžeme kontrolovat i status tagu. V následujícím příkladě se 

kontroluje, zda s daným tagem komunikujeme. Pokud ne, tak je objekt vyplněn vzorem, 

podle kterého ve vizualizaci poznáme chybu v komunikaci.  

 

 



38 
 

VariableTag = "'" + xlSheet.Cells(i, 4).value + "'" 

Set objDynDialog = objObject.FillStyle.CreateDynamic(hmiDynamicCreationTypeDynamicDialog, VariableTag) 

With objDynDialog 

.VariableStateChecked = 1 

.VariableStateValues.Item(1).VALUE_TIMEOUT = 196609 

End With 
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8. Stránky pro zadávání parametrů v PLC 

Stejně důležité jako stránky pro přepisování vstupů a výstupů jsou i stránky pro zadávání 

parametrů v PLC. Umožňují přepisování hodnot programových proměnných, jejichž hodnot 

určují například, při jak velkém zatížení výložníku můžeme provést test brzd, nebo při jaké 

teplotě v hlavním rozvaděči má být vyhlášen alarm atd. [3,14] 

 

Obr. 18 Seznam parametrů na stránce  

 

Změna parametru se provede jednoduše klinutím na hodnotu parametru na stránce. 

Objeví se okno s dodatečnými informacemi o parametru (obr. 19). V tomto okně vidíme 

nejen aktuální hodnotu parametru, ale i meze v jakých se hodnota parametru může 

pohybovat, potřebné oprávnění pro změnu parametru (barevná signalizace informuje, zda 

těmito oprávněními disponujeme) a popis parametru. V tomto okně znovu klikneme na 

hodnotu parametru a na zobrazené numerické klávesnici (obr. 16) zadáme hodnotu. Při 

překročení mezí jsme upozorněni a je nám nabídnuta možnost zadání jiné hodnoty.  
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Obr. 19 Okno s informacemi o parametru 

 

 

8.1  Zautomatizování tvorby stránek pro zadávání parametrů v PLC 

Pro zautomatizování tvorby stránek pro zadávání parametrů v PLC byl využit 

programovací jazyk VBA. V jediném sešitu Excelu máme seznam všech parametrů pro celý 

projekt. Tento sešit je otevřen funkcí ImportParameters, která zpracuje data v něm obsažená 

a vytvoří jednotlivé stránky se všemi parametry, které k nim přísluší (viz obr.18). Podmínkou 

pro správné fungování funkce ImportParameters je seřazení parametrů v Excelu podle 

stránek, na kterých mají být zobrazeny.  

Stejně jako v předchozím případě je možno si napsanou funkci ImportParameters  

prohlédnout v příloze.  
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9. Správa alarmů 

Mezi hlavní úlohy každého SCADA systému patří zobrazování alarmů vyhlášených 

v řídicím systému operátorovi a jejich následná archivace. WinCC 7.0 obsahuje nástroj 

„Alarm Logging“, který slouží k importu a správě alarmů. K jednotlivých alarmovým hlášením 

zde lze přiřadit jejich popis, spouštěcí tag, prioritu typ a hodnoty dalších vlastností. Můžeme 

přidávat i vlastní vlastnosti. Všechny alarmy i s jejich vlastnostmi můžeme mít vypsány 

v textovém souboru, který lze jednoduše importovat, čímž si ušetříme spoustu práce oproti 

manuálnímu vypisování všech položek. Ve vizualizaci se pak alarmy zobrazují pomocí 

nástroje „AlarmControl“ (Obr 20). [3,6,7] 

 

 

Obr. 20  HMI Vizualizace – Stránka s historickými alarmy 

 

Hlavní úlohou, kterou bylo třeba zpracovat, bylo filtrování alarmů dle zadaných 

parametrů. K tomuto účelu slouží vlastnost „MSGFilterSQL“ objektu „AlarmControl“. Vytvořil 

jsem dva tagy datového typu string s názvy „MSGFilterSQL_Active“ a 
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„MSQFilterSQL_Historical“. První z uvedených tagů slouží k filtrování alarmů na stránce, kde 

jsou zobrazeny aktivní alarmy. Druhý pak k filtrování alarmů na stránce s historickými alarmy.  

Operátor ve vizualizaci zvolí hodnoty parametrů, podle kterých chce filtrovat alarmy, a 

tyto parametry jsou pak za pomocí skriptů napsaných v jazyce C zapsány do výše zmíněných 

tagů ve formátu: 

 

Pro „MSQFilterSQL_Active“ 

TEXT1 LIKE 'a' AND TEXT2 LIKE 'b' AND TEXT4 LIKE 'c' AND TEXT5 LIKE 'd' 

Kde: A – část textu z popisku alarmu 

B – zařízení, ke kterému se alarm vztahuje 

C – podsystém, ke kterému se alarm vztahuje 

D – kategorie alarmu (alarm, varování, zpráva) 

 

Pro „MSQFilterSQL_Historical“ 

DATETIME >=  'Date1' AND DATETIME <=  'Date2' AND TEXT1 LIKE 'a' AND TEXT2 LIKE 'b' AND TEXT4 LIKE 'c' 

AND TEXT5 LIKE 'd' 

Kde: Date1 – datum, od kterého máme zobrazovat alarmy 

Date2 – datum, do kterého máme zobrazovat alarmy 

A – část textu z popisku alarmu 

B – zařízení, ke kterému se alarm vztahuje 

C – podsystém, ke kterému se alarm vztahuje 

D – kategorie alarmu (alarm, varování, zpráva) 

 

 Oba dva tagy jsou navázány na vlastnost „MSGFilterSQL“ objektu „AlarmControl“. Po 

zápisu do těchto tagů jsou pak alarmy vyfiltrovány podle zadaných parametrů.  
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10. Knihovna objektů typu „faceplate“ 

Pod pojmem faceplate si můžeme představit objekt, který existuje mimo stránky 

projektu (není součástí žádné stránky). Je tvořen řadou jednodušších objektů a můžeme pro 

něj, stejně jako u uživatelských objektů, vytvořit sadu vlastností a událostí, kterými se bude 

navenek prezentovat. Na rozdíl od jednoduchých skupin a uživatelských objektů může 

faceplate obsahovat i privátní tagy. Faceplate je na stránkách zobrazován skrze objekt 

"Faceplate instance". Výhodou tohoto řešení je jeho centralizovanost - v případě změny 

faceplatu se změny automaticky projeví ve všech instancích tohoto faceplatu. Druhou 

výhodou je možnost proporcionální změny velikosti instance faceplatů (nedochází ke změně 

rozložení nebo deformaci). Na druhou stranu je tvorba faceplatů poměrně těžkopádná a 

časově náročná.  

Vytvořené faceplaty lze ukládat do knihovny objektů a následně je pak můžeme použít 

v dalších projektech, což přináší značnou úsporu času a práce. Vytvoření knihovny faceplatů 

pro stojanový jeřáb byl jedním z hlavních úkolů praktické části této diplomové práce. 

V následujících kapitolách budou ukázány a stručně popsány některé z vytvořených faceplatů 

(nemá smysl je zde popisovat všechny). Výstupem faceplatu se rozumí informace, které 

faceplate poskytuje obsluze. [3,14] 

 

10.1. Faceplaty pro zdvihací ústrojí a výložník 

 

Faceplate pro obecné informace 

Výstupy: rychlost větru; úklon jeřábu; maximální povolený úklon jeřábu  

 

Obr. 21 Faceplate pro obecné informace 

 

Faceplate pro zdvihací ústrojí 

Výstupy: signalizace stavu pohodnu; zátěž; bezpečná zátěž; rádius (vodorovná vzdálenost 

řemenice od osy otáčení jeřábu); rychlost zvedání nákladu uvedena číselně a vyvedena na 

sloupcovém grafu (udávaná v procentech vzhledem k maximální možné rychlosti, záporná 
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hodnota signalizuje klesání nákladu); signalizace povolení vyšší rychlosti pohonu; signalizace 

stavu brzd 

 

Obr. 22 Faceplate pro zdvihací ústrojí 

 

Faceplate pro výložník jeřábu 

Výstupy: úhel, který výložník svírá se zemí; zátěž výložníku, bezpečná zátěž výložníku, 

procentuální zatížení hlavního a vedlejšího zdvihacího ústrojí, rychlost pohybu výložníku 

(udávaná v procentech vzhledem k maximální možné rychlosti, záporná hodnota signalizuje 

klesání nákladu); signalizace povolení vyšší rychlosti pohonu; signalizace stavu brzd 

 

Obr. 23 Faceplate pro výložník 
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10.2. Faceplaty pro prvky na síti 

 

Facepate pro plc 

Výstupy: signalizace stavu PLC; informace o fyzickém umístění PLC; IP adresa PLC; jméno 

zařízení  

 

Obr. 24 Faceplate pro PLC 

 

Faceplate pro SCADA server 

Výstupy: signalizace stavu serveru; jméno počítače (serveru); IP adresa serveru;   

 

Obr. 25 Faceplate pro SCADA Server 

 

Faceplate pro distribuované prvky na síti 

Výstupy: signalizace stavu prvku; informace o typu, příslušnosti a fyzickém umístění prvku 

 

Obr. 26 Faceplate pro distribuované prvky na síti (moduly pro vstupy/výstupy, měniče atd.) 

 

Faceplate pro E-Stop 

Výstupy: signalizace, zda je nouzový stop sepnut či nikoliv; fyzické umístění nouzového stopu; 

popisek v projektové dokumentaci  

 

Obr. 27 Faceplate pro nouzový stop 
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10.3. Faceplaty související s pohony 

 

Faceplate pro pohon 

Faceplate poskytující informace o elektromotoru připojeného k frekvenčnímu měniči. 

Výstupy: jméno zařízení, které je pohonem poháněno; označení v projektové dokumentaci; 

stav frekvenčního měniče; rychlost otáčení elektromotoru; točivý moment elektromotoru; 

výkon elektromotoru; napětí na svorkách elektromotoru; poslední alarm a varování 

z frekvenčního měniče    

 

Obr. 28  Faceplate pro pohon 

 

Faceplate pro navíjecí systém 

Výstupy: signalizace stavu frekvenčních měničů a elektromotorů (v pořádku - zelená, 

varování - žlutá, chyba - červená), signalizace stavu brzd  

 

Obr. 29 Faceplate pro navíjecí systém 
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11. Závěr 

Tato práce vznikla v součinnosti se společností Huisman Konstrukce s.r.o. za účelem 

prozkoumání možností prostředí WinCC 7.0 pro tvorbu SCADA aplikací. Cílem bylo zjištění, 

zda lze WinCC 7.0 použít pro tvorbu SCADA systémů, tak aby výsledný produkt odpovídal 

firemním standardům. Za tímto účelem byla ve WinCC 7.0 vytvořena SCADA aplikace pro 

řízení a monitorování stojanového jeřábu podle hotové předlohy vytvořené v Citect SCADA. 

Důraz se kladl především na tvorbu a správu alarmů, zautomatizovaní tvorby stránek 

sloužících pro vkládání parametrů do PLC, stránek pro monitorování a přepisování vstupů a 

výstupů PLC a navigace celého projektu - to vše podle firemního standardu Huisman 

Konstrukce, s.r.o. Dále byla vytvořena knihovna standardních objektů, které by šlo snadno 

použít při vytváření podobné SCADA aplikace a shrnuty možnosti komunikace PLC se 

samotnou SCADA aplikací. 

Celá práce byla rozdělena do dvou částí. V první části jsem se věnoval teoretickému 

popisu SCADA systémů a popisu prostředí WinCC 7.0, v druhé části pak popisu vytvořené 

SCADA aplikace pro stojanový jeřáb a popisu nástrojů, které jsem vytvořil za účelem 

zjednodušení a zautomatizování tvorby dalších SCADA aplikací tvořených podle firemního 

standardu Huisman Konstrukce, s.r.o.   
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