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Abstrakt 

Tato diplomová práce popisuje nezávislý kompilátor pro aplikace STEP 7 a WinCC 

V7.0 společnosti SIEMENS. Kompilátor zpracovává zdrojový soubor generovaný ze 

STEP 7 a následně ukládá  zpracovaná data do mezisouboru typu .xls. Data 

mezisouboru slouží jako zdrojová data pro funkce generující soubory s tagy, 

připravenými na import do WinCC V7.0. Pro vytvoření kompilátoru v prostředí Visual 

Studio 2010 byl použit programovací jazyk C#. 
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Abstract 

The thesis discusses an independent compiler for STEP 7 and WinCC V7.0 applications 

of the SIEMENS company. The compiler processes source files generated in STEP 7 

and subsequently saves the processed data in .xls type intermediatefiles. The data of the 

intermediatefiles serve as source data for functions generating files with tags to be 

imported into WinCC V7.0. The compiler was created using the C# programming 

language in Visual Studio 2010. 
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1 ÚVOD 

 

Výměna dat mezi vizualizační aplikací a PLC je založena na předávání tagů. Formát 

těchto dat silně závisí na výrobci PLC i vizualizačního software. Nicméně mnoho firem 

má na formát předávaných dat vlastní nároky a proto jsou nuceni vytvořit vlastní 

nástroje pro zpracování těchto dat. Vzniká tak množství firemních řešení, které 

zpravidla slouží pouze pro interní potřeby dané firmy. Tyto firemní kompilátory načítají 

data z PLC, umožňují jejich doplnění, úpravu a následně vygenerování zdrojových dat 

pro vizualizační aplikaci. 

1.1 Cíle práce 

Prvním cílem této práce je popsat postupy pro vytvoření vstupních dat pro kompilátor a 

postup pro načtení zkompilovaných dat do vizualizační aplikace. Druhým cílem je pak 

vytvoření a popsání mezisouboru ve formát AWL. Tento mezisoubor bude využit pro 

uložení a manuální úpravu dat před vytvořením vstupních dat pro WinCC V7.0. 

Posledním cílem práce je vytvořit kompilátor zdrojového kódu pro PLC řady SIMATIC 

od firmy Siemens. Testovací vizualizační aplikace je vytvořena ve WinCC V7.0. 
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2 FORMÁTY POUŽÍVNÝCH SOUBORŮ 

Kapitola je zaměřena na popis formátů souborů použitých při práci s vytvořeným 

kompilátorem dat. Konkrétně se jedná o popis souboru formátu .awl, .xls a .csv. 

2.1 Zdrojový soubor STEP 7(formát .awl) 

Soubory typu .awl byly vytvořeny společnostní SIEMENS pro ukládání programů 

vytvořených v programovacím jazyce AWL. Jedná se o jazyk založený na vykonávání 

sekvence instrukcí, přičemž každá instrukce začíná na novém řádku. Zkratka AWL 

vychází z německého označení Anweisungslist, v překladu do češtiny tedy Seznam 

instrukcí. V anglické lokalizaci je jazyk znám jako Statement list, zkráceně STL. Jazyky 

AWL a STL jsou sice funkčně stejné, ale názvy jednotlivých instrukcí se liší, neboť 

vychází z německých a anglických názvů dané instrukce. Jako příklad poslouží 

instrukce logického součinu, v STL je využívána instrukce A (z anglického and) v AWL 

je jejím ekvivalentem ovšem instrukce U (z německého und). 

2.2 Mezisoubor (formát .xls) 

Binární formát souboru aplikací Excel 97 až Excel 2003 je sbírkou záznamů a struktur, 

které specifikují obsah konkrétního souboru (nazývaného sešit). Sešit může obsahovat 

nestrukturované či částečně strukturované tabulky čísel, textů, vzorců, externích dat, 

grafů a obrázků. [2] 

2.3 Zdrojové soubory WinCC (formát .csv) 

CSV je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve 

formátu CSV sestává z řádků, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny znakem 

čárka. 

CSV z anglického Comma-separated values, tedy hodnoty oddělené čárkami, je 

jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat. Hodnoty položek 

mohou být uzavřeny do uvozovek, což umožňuje, aby text položky obsahoval čárku. 

Pokud text položky obsahuje uvozovky, jsou tyto zdvojeny. 

Jelikož se v některých jazycích včetně češtiny čárka používá v číslech jako oddělovač 

desetinných míst, existují varianty, které používají jiný znak pro oddělování položek než 

čárku, nejčastěji jde o středník nebo tabulátor (taková varianta se pak někdy označuje 

jako TSV, Tab-separated values). 

Díky jednoduchosti, nenáročnosti a čitelnosti i bez specializovaného softwaru se 

tento formát používá pro výměnu informací mezi různými systémy. Ke stejnému účelu se 

dnes používá i modernější a univerzálnější (ale složitější) formát XML. [1] 
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3 MEZISOUBOR PRO KOMPILÁTOR 

GENERATORTAGU 

Kompilátor využívá pro práci s daty mezisouboru Data.xls. Do tohoto souboru jsou 

přepsána data ze zdrojových souborů a následně je lze upravovat. V první verzi 

kompilátoru lze data upravovat pouze manuálně, vyšší verze kompilátoru budou 

obsahovat funkce pro provádění hromadných úprav (jako například překlad textů do 

několika světových jazyků). Ze souboru Data.xls vytváří kompilátor soubory s tagy pro 

import do WinCC V7.0. 

Soubor Data.xls má pevně danou strukturu, tvořenou šesti listy, z nichž každý má 

jiný účel. Popis jednotlivých listů je uveden v této kapitole. 

3.1 List Param 

List parametrů obsahuje údaje o členění dat do jednotlivých skupin zařízení a alarmů. 

Adresace zde závisí na množství zadaných dat. Mezi jednotlivými sekcemi je vždy 

jeden volný řádek. Na  Obr. 3.1 – Mezisoubor Data.xls list ParamObr. 3.1 je příklad 

listu Param. 

 
Obr. 3.1 – Mezisoubor Data.xls list Param 
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Sekce Connection obsahuje název projektu ve STEP 7, který je zároveň použit jako 

prefix (předpona) u názvu všech tagů. 

V sekci SymbolArea jsou uvedeny názvy oblastí (Area) podle kterých je přiřazeno 

DB k zařízení. Pokud není přiřazeno žádné jméno oblasti, platí daná adresa DB pro 

objekty ve všech skupinách Area. Ke každému SymbolArea je přiřazeno číslo alarmu 

AlarmNumber, které udává, od jakého čísla jsou pro danou Area generovány alarmy.  

Následující sekce obsahuje údaje o SQL serveru s databází WinCC. Pokud je jako 

server používán lokální počítač, zůstává název serveru nevyplněn. Parametr User udává 

uživatelské jméno, parametr Password pak odpovídající heslo. 

Sekce StructureEmpty obsahuje jméno prázdné struktury, které je použito pro 

vygenerování instance. Poté je jméno objektu dostupné v linkovacím nástroji grafického 

editoru WinCC V7.0. Každá struktura má unikátní identifikační číslo (ID). 

V sekci AreaName je definován seznam jmen Area včetně indexu jména Text ID a 

jeho symbolického označení SymbolArea.  

Alarmy jsou rozděleny do tříd (AlarmClass), přičemž každá třída má vlastní 

identifikační číslo (AlarmClassID). Jednotlivé třídy mohou obsahovat několik typů 

(AlarmType), každý typ má opět vlastní identifikační číslo (AlarmTypeID). 

Pokud jsou v projektu použity SFB (systémové funkční bloky) je třeba definovat 

jejich délky v sekci AdditionalObjects. Délka SFB je udána v bytech. 

3.2 List Zdroj 

Sloupce v tomto listu lze rozdělit do třech kategorií. V závorkách za označením 

jednotlivých sloupců bude vždy uvedena adresa sloupce například sloupec Ofset 

(sloupec B). 

První kategorií jsou sloupce obsahující údaje o DB, ve kterém je tag uložen. Sloupec 

DB (A) obsahuje číslo datového bloku. Ve sloupci Ofset je zanesena adresa v daném 

DB. Jméno projektu, jehož je DB součástí, je uvedeno ve sloupci Connection (C). Tagy 

jsou rozděleny do skupin, dle části technologie do které patří, toto označení je zaneseno 

ve sloupci Area (D), Symbolická adresa tagu je uložena ve sloupci Označení (E). 

V druhé kategorii jsou sloupce s počátečními hodnotami tagů, jako jsou komentáře 

ve sloupci Popis funkce (F), Typ (G), Area (H). Sloupce A až H jsou povinné. 

Sloupce následující po sloupci Area (H) slouží pro úpravu alarmových hlášení. 

Úpravu jednoho alarmového hlášení je možné zapsat vždy ve třech sloupcích. U alarmu 

je možné nahradit text, třídu nebo typ. Program funguje tak, že prohledává list zdrojů a 

hledá v něm extenze tagů pro úpravu inicializační hodnoty (viz druhá kategorie sloupců 

v listu Zdroj). Pokud je nalezen sloupec, který ve třetím řádku začíná textem 

$$ALARM$$, je tento sloupec vyhodnocen jako počáteční oblast pro definici úprav 

alarmů. 
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V souboru má smysl zapsat za sebou tolik trojic sloupců pro úpravu alarmu, kolik 

má nejvíce alarmů libovolný objekt. Při zpracovávání jednoho objektu jsou jeho alarmy 

zpracovávány v pořadí, v jakém jsou zapsané při definici objektu. K náhradě dojde u 

toho alarmu, který má v listu zdrojů něco napsaného v příslušném pořadí sloupců. 

Pokud jsou v poli textu anebo třídy alarmu libovolného sloupce napsány dva znaky 

mínus -- (Excel takto zapsaný text přeformátovává na ‘--), nebude daný alarm pro 

objekt vygenerován vůbec. 

3.3 List ZdrojOut 

Jednou z funkčností grafického designeru WinCC V7.0 je generování objektů na 

obrazovku na základě souboru se seznamem objektů. List ZdrojOut bude sloužit jako 

soubor dat pro funkci, která vytvoří soubor ve formátu požadovaném WinCC V7.0 pro 

generování objektů na obrazovku. List má strukturu dle Obr. 3.2. Ve sloupci 

Picturename je uvedeno jméno cílové grafiky (soubory s příponou .pdl). Jméno objektu 

ve STEP 7 je zaneseno do sloupce Objecttype. Ve sloupci Link je třeba vyplnit jméno 

tagu, který bude nalinkován na daný objekt v grafice. Následující sloupce definují 

vlastnosti konkrétního objektu na vybrané obrazovce. Jméno objektu je ve sloupci 

Objectname, sloupce X-Pos a Y-Pos definují pozici na obrazovce a hodnoty ve 

sloupcích Tag a Tagname jsou zapsány do stejnojmenných vlastností objektu. 

V případě, že tag má být napojen na trend, je název tohoto trendu uveden ve sloupci 

Trend. 

 
Obr. 3.2 - Mezisoubor Data.xls list ZdrojOut 

3.4 List Lang 

Součástí zadání projektu je často požadavek na vícejazyčné provedení. WinCC V7.0 

umožňuje přepínání mezi jazyky uvedenými v textové tabulce (Text Library), příklad 

tabulky je na Obr. 3.3. Do tabulky lze přidávat další jazyky z databáze WinCC V7.0. 

Kompilátor bude obsahovat funkci pro vyčtení textové tabulky z WinCC V7.0. Vyčtené 

texty je třeba v listu přeložit do požadovaného jazyka (manuálně či pomocí funkce 

využívající webového překladače). List s doplněnými překlady lze exportovat nazpět do 

textové tabulky WinCC V7.0.  
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Obr. 3.3 – Textová knihovna projektu ve WinCC V7.0 

 

Hlavička listu Lang se skládá ze dvou řádků. V prvním řádku je zapsáno jméno 

jazyka a jeho kód v databázi WinCC V7.0. Ve druhém řádku je zapsán pouze kód 

jazyka v databázi WinCC V7.0. 

První sloupec listu obsahuje čítač použití textu. Čítače jsou vynulovány při spuštění 

funkce, které textovou tabulku používají. Následně v průběhu práce příslušné funkce 

jsou čítače inkrementovány v případě použití daného textu. Po skončení funkce je 

možné vidět, které texty už nejsou v projektu využívány. Řádky s nepoužitými texty lze 

z textové tabulky odstranit. 

     Druhý sloupec listu obsahuje Referenční jazyk. Je nutné, aby tento jazyk byl i 

druhým sloupcem v textové tabulce WinCC V7.0. Funkce pro export bude postupně číst 

texty z referenčního jazyka. Tyto texty bude vyhledávat v databázi WinCC a pokud je 

najde, tak do ostatních jazyků daného textu v databázi WinCC přepíše texty, které jsou 

zapsané v listu Lang mezisouboru Data.xls. Ukázka listu Lang je na Obr. 3.4. 

 
Obr. 3.4 - Mezisoubor Data.xls list Lang 
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3.5 List Obj> 

List Obj> je naplněn definicemi jednotlivých typů objektů. U každého objektu jsou 

definovány parametry (tag má formát název.parametr). Dle typu parametru je nutné 

nadefinovat další vlastnosti jako délku (parametr typu STRING) nebo adresu  

(u tagů přenášejících hodnoty typu DWORD, REAL, BOOL,FLOAT, atd.). K objektu lze 

definovat do vyhrazené oblasti i alarmy. U alarmu je třeba definovat jméno (Name), 

zobrazovaný text (Text), třídu (AlarmClass), typ (AlarmType) a názvy tagů pro 

jednotlivé parametry. Příklad definice objektu je zobrazen na Obr. 3.5. 

 
Obr. 3.5 - Mezisoubor Data.xls list Obj> 

3.6 List KorekceTextu 

Kompilátor bude obsahovat funkce pro tvorbu pomocných tagů (interní tagy), které 

budou využívány například k ukládání textů příkazových tlačítek ve faceplate. Funkce 

bude možné použít i pro modifikaci alarmových hlášení.  

Tyto funkce používají jako databázi list KorekceTextu. V prvním sloupci je zapsáno 

jméno skupiny. Následuje libovolné množství sloupců pro definici tagů. První řádek 

takového sloupce je označen řetězcem TAG, druhý řádek obsahuje název tagu. Skupina 

je definována na jednom řádku listu. Tagy pro skupinu budou vytvořeny jen pro 

sloupce, kde je vyplněn text. Za sloupci definujícími tagy následují sloupce pro definici 

úpravy textu alarmu. Alarm je definován dvěma sloupci. První řádky obou sloupců jsou 

shodně označeny jako ALARM, druhý řádek prvního sloupce obsahuje text alarmu pro 

objekt definovaný v listu Obj>. Ve druhém sloupci je zapsán nový text alarmu.  
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4 KOMPILÁTOR DAT 

Kapitola obsahuje popis a návod pro obsluhu kompilátoru zdrojového kódu pro 

SIMATIC PLC. 

4.1 Popis kompilátoru GeneratorTagu 

Kompilátor zdrojového kódu pro SIMATIC PLC ve verzi 1_0 obsahuje pouze dvě 

základní funkce. Jedná se o funkci pro načtení dat ze zdrojového souboru do 

mezisouboru Data.xls a funkci generování zdrojových dat pro WinCC V7.0 

z mezisouboru Data.xls. 

Uživatelské rozhraní GeneratorTagu je zobrazeno na Obr. 4.1. 

 
Obr. 4.1 – Uživatelské rozhraní kompilátoru GeneratorTagu 

4.2 Pokyny k obsluze kompilátoru GeneratorTagu 

V této kapitole je popsán postup práce s kompilátorem GeneratorTagu od vygenerování 

zdrojového souboru kódu ze STEP 7 až po vytvoření zdrojových souborů pro  

WinCC V7.0. 

4.2.1 Generování zdrojového souboru STEP 7 

V SIMATIC Manageru je třeba otevřít projekt, ze kterého budou exportovány zdrojové 

soubory pro kompilátor. Dalším krokem je spuštění LAD/STL/FDB editoru (otevření 

libovolného bloku). V LAD/STL/FDB editoru prostřednictvím klávesové zkratky  

Ctrl+T, nebo volbou File/Generate Source… otevřeme dialog pro generování 

zdrojového souboru. V dialogovém okně zobrazeném na Obr. 4.2. Lze nastavit název 

souboru se zdrojovým kódem. Po zvolení názvu souboru stiskneme tlačítko OK. Tímto 

přejdeme k dialogu, který je zachycen na Obr. 4.3. Dialogové okno je určeno pro výběr 

bloků, ze kterých má být generován zdrojový soubor. V našem případě je vhodné vybrat 
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všechny bloky (tlačítko  All >). Z dalších dostupných voleb vybereme Sort according to 

program structure a adresování Symbolic. Stiskem tlačítka OK je spuštěno vlastní 

generování zdrojového souboru. 

 
Obr. 4.2 – Založení zdrojového souboru STEP 7 

 

Obr. 4.3 – Výběr bloků pro generování zdrojového kódu STEP 7 

Vygenerovaný zdrojový soubor je součástí otevřeného projektu. Lze k němu 

přistoupit přes záložku Sources ve stromu projektu. Zdrojový soubor je nutné ze 

SIMATIC Manageru exportovat do souboru formátu .awl (jméno souboru volíme 
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libovolně). Stiskem pravého tlačítka myši na vybraném zdrojovém souboru zobrazíme 

nabídku, z níž vybereme volbu Export Source. Zobrazíme tak dialogové okno 

zachycené na Obr. 4.4. Zde vybereme umístění, kam bude soubor ve formátu jméno.awl 

uložen. Export je dokončen stiskem tlačítka Save. 

 
Obr. 4.4 – Export zdrojovéhou souboru z projektu STEP 7 

4.2.2 Spuštění kompilátoru GeneratorTagu 

Spustíme program GeneratorTagu.exe. Na monitoru bude zobrazeno uživatelské 

rozhraní kompilátoru zdrojového kódu SIMATIC PLC. 

4.2.3 Načtení zdrojového kódu do mezisouboru Data.xls 

Nejprve je třeba zadat do textového pole Cesta ke zdrojovému souboru AWL cestu ke 

zdrojovému souboru (soubor s příponou .awl) exportovanému ze STEP 7 V5.4 projektu. 

Rovněž je nutné definovat, kam bude uložen mezisoubor vytvořený na základě šablony 

popsané v Kap. 3 (šablona je uložena ve stejné složce jako GeneratorTagu.exe). 

Mezisoubor Data.xls je vytvořen stiskem tlačítka Nacti zdroj AWL. 

4.2.4 Generování souborů pro WinCC V7.0 

Nástroj pro import/export tagů do WinCC V7.0 vyžaduje/generuje tři soubory. Tyto 

soubory jsou ve formátu CSV. Jména souborů jsou tvořena dle vzorce 

JménoProjektu_Označení.csv. Soubor s označením vex obsahuje seznam tagů. 

Jednotlivá spojení odkazující na tagy uložené ve vex souboru jsou uloženy v souboru 

s označením cex. Pokud jsou součástí projektu struktury tagů, jsou informace o nich 
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obsaženy v souboru označeného dex. Do textového pole Soubory pro WinCC uložit do, 

zadáme místo kam budou tyto soubory generovány. 

Stiskem tlačítka Generuj soubory pro WinCC jsou vygenerovány požadované 

soubory. 

4.2.5 Import tagů do WinCC V7.0 

Nástroj pro export a import tagů zobrazený na Obr. 4.5 je součástí instalačního balíčku 

WinCC V7.0. Při standardní instalaci je nástroj Var_Exim.exe instalován do složky 

C:\Program Files\Siemens\WinCC\SmartTools\VarExpImp.  

 
Obr. 4.5 – Nástroj pro export/import tagů do WinCC V7.0 

 

  Aby mohli být soubory vygenerované kompilátorem GeneratorTagu importovány 

do WinCC V7.0 je třeba nastavit v nástroji pro export a import tagů cestu 

k vygenerovaným souborům. Cestu lze zadat do textového pole Path, název projektu 

(projektu ve STEP 7) do pole Filename. Druhou možností je stisknout tlačítko pro 

vybrání cesty (označeno “….“) a v dialogovém okně vybrat a otevřít soubor Zdroj_dex 

nebo Zdroj_vex. Do pole Filename je automaticky přepsán název projektu. V sekci List 

separator zvolíme oddělovací znak v CSV souborech (GeneratorTagu používá jako 

oddělovací znak středník).  

Zatrhneme volbu Import overwrite a tlačítkem Execute provedeme import souborů 

do WinCC V7.0. 
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5 ZDROJOVÝ KÓD KOMPILÁTORU 

Kapitola obsahuje popis tříd a jednotlivých funkcí. 

5.1 Třídy 

Třídy zde popsané jsou využívány jako datové typy, každá třída obsahuje dva 

konstruktory. První konstruktor je volán bez parametrů a nastavuje proměnné na 

předem nastavené hodnoty. Druhý konstruktor má jeden vstupní parametr na jednu 

proměnnou třídy, které předává svou hodnotu.  

5.1.1 TypeCTAlarmOne 

Třída s vlastnostmi objektu pro korekci textů u příkazových tlačítek a alarmů. Obsahuje 

jméno skupiny objektů sName, seznam alarmu alarms a seznam tagů tags. Pro každý 

seznam byla zavedena jedna proměnná typu inteager (iAlarmMax a iTagMax), jejíž 

hodnota odpovídá počtu prvků v daném seznamu. 

5.1.2 TypeCTTagOne 

Jedná se o třídu obsahující jméno (sTagName) a hodnotu (sValue) jednoho tagu nutného 

pro předání upraveného textu příkazového tlačítka objektu faceplate z knihovny 

Compas Faceplate. [3] 

5.1.3 TypeArea 

Instance této třídy jsou využívány pro vyčtení seznamu skupin z listu Param. Jednotlivé 

skupiny jsou definovány názvem sWinCCArea, symbolickým názvem sSymbolArea, a 

identifikačním číslem skupiny iTxtId, které je však nepovinné. 

5.1.4 TypeAreaAlarmNumber 

V instancích třídy TypeAreaAlarmNumber jsou uloženy jména sAreaSymbol a 

odpovícající čísla iAlarmNumber pro alarmy využívané v HMI aplikaci. 

5.1.5 TypeAwlDb 

Třída slouží jako seznam datových bloků vyčtených ze zdrojového souboru typu .AWL. 

Kromě celočíselné proměnné iMax pro sledování počtu vyčtených datových bloků, 

obsahuje třída kolekci instancí třídy TypeAwlOneDb. Kolekce nese označení obj. 
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5.1.6 TypeAwlFb 

Funkční bloky vyčtené ze zdrojového souboru typu .AWL (dále označován jako 

zdrojový soubor) jsou reprezentovány kolekcí obj, která obsahuje instance třídy 

TypeAwlOneFb. Součástí třídy TypeAwlFb  je proměnná iMax sloužící jako počítadlo 

počtu vyčtených funkčních bloků. 

5.1.7 TypeAwlFbDev 

Funkční bloky obsahující definice jednotlivých zřízení elektrovýzbroje technologického 

procesu jsou načteny ze zdrojového souboru do třídy TypeAwlFbDev obsahující kolekci 

obj (instance třídy TypeAwlOneFbDev), proměnnou iMax reprezentující maximální 

počet objektů v kolekci obj a proměnnou iAct zaznamenávající aktuální pozici při 

procházení kolekce obj. 

5.1.8 TypeAwlOneType 

Třída představuje jeden objekt vyčtený ze zdrojového souboru. Objekt je definován 

jménem sName a vlastnostmi objStruct (instance třídy TypeStruct). 

5.1.9 TypeAwlType 

Seznam instancí třídy TypeAwlOneType označený jako obj, obsahuje objekty, které 

reprezentují funkční bloky pro nadefinování jednoho zařízení.  Kromě kolekce obj 

obsahuje třída počítadla iMax a iAct, jejichž funkce byla popsána v kapitole 5.1.7. 

5.1.10 TypeDb 

Datové bloky vyčtené ze zdrojového souboru jsou ukládány do kolekce obj složené 

z instancí třídy TypeDbOne. Počet instancí v kolekci je reprezentován proměnnou iMax. 

5.1.11 TypeDbOne 

Každý datový blok definovaný touto třídou je popsán třemi údaji. Jedná se o číslo iDb, 

jméno sName a jméno skupiny sArea. 

5.1.12 TypeFbFb 

Kolekce obj složená z instancí třídy TypeFbFbOn obsahuje seznam funkčních bloků 

vložených jako instance do druhých funkčních bloků. Počet instancí v kolekci 

reprezentuje proměnná iMax. 
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5.1.13 TypeDbOne 

Funkční blok definovaný touto třídou je charakterizován jménem funkčního bloku 

v kódu AWL (sNameAwl), jménem používaným ve WinCC (sNameWcc) a jménem 

typu (sType) funkčního bloku. 

5.1.14 TypeCheckStringAddress 

Třída vytvořená k rozkladu adresy z formátu string na jednotlivé komponenty. Každá 

adresa je složena maximálně ze tří komponent. První komponentou je textová část 

sPrefix, následuje adresa byte iByte a od ní tečkou oddělená adresa bitu iBit.  

5.1.15 TypeObject 

Je třída obsahující seznam objektů s definicí všech parametrů (kolekce instancí třídy 

TypeOneObject).  

5.1.16 TypeObjectAlarmRow 

Definice jednoho alarmu je shrnuje právě tato třída. Proměnná sTag obsahuje jméno 

tagu přiřazeného v listu alarmů, sBit udává číslo bitu v tagu, sEvent popisuje událost 

vzniku alarmu, sClass odpovídá třídě alarmu, sType přiřazuje alarmu jeho typ, kolekce 

sPv obsahuje názvy tagů navázaných na procesní hodnoty, sAckTag obsahuje název 

tagu pro potvrzení alarmu a sAckBit udává adresu potvrzovacího bitu v tomto tagu, 

status alarmu je určen bitem sStatusBit v tagu sStatusTag. 
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6 ZÁVĚR  

Poznatky shrnuté v práci tvoří nutný teoretický základ k vytvoření kompilátoru 

zdrojového kódu pro SIMATIC PLC.  

Mezisoubor pro první verzi kompilátoru byl navržen s ohledem na funkce, které 

budou součástí vyšších verzí kompilátoru. I přes tuto snahu není podoba mezisouboru 

konečná a během vývoje vyšších verzí kompilátoru pravděpodobně dojde k výrazným 

změnám ve struktuře mezisouboru. 

Kompilátor zdrojových dat SIMATIC PLC GeneratorTagu řeší pouze dvě základní 

funkce. Načítání zdrojového souboru do mezisouboru je plně funkční ale funkce pro 

generování souborů pro WinCC V7.0 vykazuje několik chyb. Největším nedostatkem je 

chybné generování souboru Zdroj_vex.csv. Dochází pak k chybnému importu tagů do 

WinCC V7.0. 

Pro reálné nasazení kompilátoru v praxi je třeba kompilátor rozšířit tak aby 

umožňoval automatické úpravy celého mezisouboru a odstranil tak možné chyby při 

manuální editaci dat. Ve finální podobě bude namísto mezisouboru využívat kompilátor 

vlastní databázi, kterou bude možno editovat přímo z uživatelského rozhraní 

kompilátoru. Kompilátor bude přizpůsoben požadavkům firmy COMPAS S.R.O. 
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Příloha 1 

- Kopie diplomové práce ve formátu PDF 

- Zdrojový soubor zdroj.AWL použitý pro testování kompilátoru GeneratorTagu 

- Šablonu mezisouboru Data.xls 

- Instalátor kompilátoru GeneratorTagu setup.exe  

 


