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Student měl za úkol vypracovat bakalářskou práci, kde měl navrhnout elektrické zapojení PLC 

řady Micro 800 a HMI do rozvaděče, následně po návrhu realizovat daný rozvaděč jako blackbox. Měl 

taktéž provést literární rešerší o procesu destilace a typech destilačních kolon, nakonec realizovat 

simulaci destilační kolony i s vizualizací a ověřit funkčnost vlastního řešení.  

Bakalářská práce se skládá ze sedmi hlavních kapitol. Rozsah a obtížnost odpovídá bakalářské 

práce. Obsahuje v dostatečné míře jak rešerši teorie destilace a typu destilačních kolon, tak i vlastní 

návrh a realizaci. Jazyková i prezentační úroveň práce má vysoké kvality.  

První kapitola obsahuje rešerši procesu destilace různých typů a přehled parametrů 

jednotlivých typů destilace. S těmito parametry pak student pracoval při simulaci destilačního procesu. 

Student vybral tři typy destilace pro porovnání: destilaci s vodní parou, prostou destilaci a destilaci za 

sníženého tlaku.  

Druhá kapitola obsahuje popis návrhu zapojení rozvaděče. Najdeme zde blokové schéma 

zapojení a výběr hlavních prvků pro napájecí i ovládací část. Pro napájecí část student zvolil dva zdroje 

napájení, napájecí konektor, hlavní vypínač, kontrolku a jištění pro PLC i zobrazovací panel. Jističe 

byli zvoleni vzhledem na velikost odběru spotřebičů a taky podle vyššího náběhového proudu 

spotřebičů. Pro ovládací část se použilo PLC Micro870 a panel PanelView800. Pro snímání teploty se 

použilo teplotní čidlo Pt1000. Pro zajištění připojení digitálních a analogových signálů byly vybrány 

konektory typu CAN 9, 15 a 25. Student navrhl i svorky, průřezy a vedení vodičů v rozvaděči.  

Třetí kapitola obsahuje zapojení blackboxu. Realizace zapojení bylo vypracováno pomocí 

programu EPLAN s odpovídajícím označením vodičů. Student provedl i uzemnění jednotlivých prvků, 

dále nastavil IP adresy PLC a panelu pro vzájemnou komunikaci i komunikaci vývojovým prostředím 

PLC.  

Čtvrtá kapitola popisuje simulaci demonstrační úlohy. Student vytvořil simulaci pro prostou 

destilaci a pro destilaci s vodní parou. Simulace je zaměřená na vykreslení tepelných dějů. Samotný děj 

je z fyzikálního hlediska značně zjednodušený a zidealizovaný, kde se řeší jen izolovaná soustava bez 

působení vnějších vlivů, kterou lze matematicky snadno popsat a následně simulovat. Student popisuje 

oteplovací a ochlazovací děj, následně určuje doby ukončení dějů a časové konstanty. Pro ověření 

teorie student vytvořil simulaci v MATLABu. Při vytváření programu v PLC student realizoval 

jednotlivé části programu jako funkční bloky, které jsou volány v hlavním programu s globálními 

proměnnými. Toto rozdělění programu dává větší přehled o celém projektu. Pojmenování proměnných 

se řídí jednoduchými pravidly, což umožňuje rychlé čtení a porozumění významu proměnných. 

Simulace se spouští v hlavním programu Main, kde je zajištěno, aby se spouštěl jen jeden proces. 

Jednotlivé funkční bloky jsou popsany v kapitolách 4.3.5 až 4.3.15.  

V páté kapitole se nachází část pro vizualizaci. Student vytvořil blokové schéma pro 

znázornění sledu jednotlivých obrazovek. Na obrazovce Menu lze vybrat typ destilace, která má být 

simulovaná a na obrazovce ke zvolené destilaci se dají také nastavit parametry pro destilaci, nebo 

vybrat demo sada parametrů. Vizualizace obsahuje taky obrázek destilační aparatury a její jednotlivé 

části v dalších obrazovkách, čímž student zachoval přehlednost samotné vizualizaci. Samotný průběh 

tepelních jevů se dá pozorovat na obrazovkách s trendem pro simulované průběhy teplot. 

Kapitola šest obsahuje ověření funkčnosti vlastního řešení, k čemu se využilo PLC řady 

CompatLogix. Část testu bylo provedeno v simulátoru vývojového prostředí CCW.  



Poslední kapitola obsahuje závěr celé práce, kde student shrnul svou provedenou práci během 

návrhu a realizaci zapojení a simulace destilačního cyklu.  

Student vzorně používal citaci literatury a má jí uvedenou v bakalářské práce, stejně tak 

zkratky použité v práci.  

Student se dopracoval k dobré znalosti problematiky destilace, zvolil správnou koncepci 

k realizaci zadání. Navrhnul zapojení, zrealizoval blackbox pro simulaci a následně vytvořil taky 

simulaci destilačního procesu. K tomu použil výpočty i předběžnou simulaci v MATLABu. Práce se dá 

považovat za vlastní dílo studenta.  
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