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ANOTACE 
 
V této bakalářské práci se dozvíme o vývoji příkladových projektů, které jsou 

koncipovány s danými funkčnosti pro operátorské panely SIEMENS (BASIC, 

COMFORT, RT). Pro tento úkol máme k dispozici vývojové prostředí TIA Portal, 

které slučuje mnoho programových nástrojů a programů. Díky kterým nám je 

umožněno, jak vytvoření kódu pro konkrétní hardware, tak i komunikace s ním, 

či v režimu simulace otestovat chování dané aplikace v reálném prostředí. Kód 

na straně PLC je požadován pro platformu (PLC) S7-1200. Je moderní a 

poskytuje flexibilitu vyhotovující našim potřebám v automatizaci. Úloha se 

zabývá zaprvé řešením synchronizace času PLC a HMI operátorského panelu. A 

za druhé recepturami v těchto panelech. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this bachelor’s thesis will learn about the development of exemplary projects 

that are designed with fixed functionality for operator panels SIEMENS (BASIC, 

COMFORT, RT). For this task, I have a development environment TIA portal that 

brings together many software tools and programs. With which allowed me to 

create code for specific hardware, and communication with him, or in 

simulation mode to test the behavior of the application in a real environment. 

Code, on the PLC is required for the platform (PLC) S7-1200. It is modern and 

provides flexibility in making out our needs in automatik. The task is engaged, 

firstly synchronization solution PLC and HMI operator panel. Secondly resipes in 

these panels. 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce se věnuje příkladovým projektům pro operátorské panely, 
které mají být po zhotovení schopné nasazení do běžného průmyslového 
prostředí. Nejprve budou v práci popsány zařízení a komunikace, která je 
použita u jednotlivých příkladů. 

 Prvním typem příkladu, je časová synchronizace HMI (HUMAN MACHINE 
INTERFACE) panelů s PLC S7-1200 (Programmable Logic Controller). To lze 
uplatnit, pokud je naše aplikace závislá na duplicitním čase automatu a 
zvoleného panelu. Daný program a zprovoznění synchronizace bylo 
uskutečněno v programu TIA Portal (Totally Integred Automation). 

 Po nakonfigurování PLC, jsem vytvořil datový blok v hlavním objektu. 
V hlavním objektu se nachází program s časovými funkcemi a pulzním blokem. 
Program je napsán v jazyce Ladder Diagram1. Následně byla provedena 
konfigurace daného HMI panelu. Na tento panel byly přetaženy objekty, které 
zobrazují jednotlivé časové funkce plus tlačítko, které nám umožní potvrzení 
zvoleného času. 

Dalším požadavkem byli receptury v panelech. Receptury jsou sběry dat, 
které k sobě patří, např. nastavení parametrů stroje nebo výrobní 
data. Receptury mají pevnou datovou strukturu. Struktura receptury je 
definována během konfigurace a obsahuje datové záznamy receptury. Ty se 
liší, pokud jde o jejich hodnoty, ale ne jejich strukturou. 

Pro SIMATIC panely a program WinCC Runtime Advanced, jsou receptury 
uloženy na HMI, nebo na externí paměťové médium. Pro WinCC Runtime 
Professional, jsou uloženy v databázi SQL (Structured Query Language). 
Jednotlivé záznamy údajů pro receptury mohou být vytvořeny již ve fázi návrhu 
projektu. To znamená, že jsou k dispozici přímo po převodu konfigurace v 
běhu. Tato data mohou sloužit jako výchozí základ pro optimalizaci při běhu, 
nebo dokonce můžou být výsledkem tohoto procesu. Během provozu, lze 
záznamy dat pohodlně vytvářet, mazat a měnit z hlediska různých 
pohledů. Kromě toho, data receptur mohou být importována nebo exportována 
z Runtime2. [1] 

Mimo možnosti využití dat receptur exportovaných z HMI na jiné zařízení 
HMI, to lze také udělat pomocí zpětného přetáhnutí dat do mechanizmu. Tato 
data se pak mohou přihlásit s projektem nebo znovu použít pro jiné projekty. 
  

                                                      
1
 LD-Ladder Diagram je velmi rozšířený programovací jazyk, který vychází ze základů relé logiky. 

2
 Runtime je zjednodušeně řečeno knihovna potřebná k běhu programu. 
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Objekty konfigurovatelné obrazovky slouží k zobrazení a řízení dat za 
běhu. Pokud je to nutné, jsou jednotlivé údaje záznamu prvků možné zobrazit 
přímo jako standardní vstupně / výstupní pole po několika obrázcích 
procesu.[1] Tímto způsobem, jsou údaje v technologických zobrazeních, čistě 
prezentovány provozovateli. 

Toto téma jsem si vybral, protože jsem již několikrát za svůj život přišel do 
styku se zařízeními Siemens a myslím, že získané zkušenosti v budoucnu 
uplatním. 

1.1 Rekapitulace 

Cíle, kterých má být dosaženo: 
Vyvinout příkladové projekty, včetně dokumentace pro následující funkčnosti 
pro operátorské panely SIEMENS vyvíjené v TIA portal (BASIC, COMFORT, 
RT). Kód na straně PLC zpracovat pro platformu (PLC) S7-1200. Úloha bude 
řešit: 

a. Receptury v panelech 
b. Synchronizace času PLC a HMI 

 

Charakteristika problematiky úkolu: 
c. Seznámení se s prostředím TIA V12 ADVANCED 
d. Vývoj kódu PLC v aplikacích pro operátorské panely 
e. Otestování 
f. Vytvoření dokumentace 

 

Panely COMFORT a RT (real time) jsou nové řady panelů Siemens. 
Na tuto úlohu budou navazovat další řešení pro platformy S7-1200,S7-1500, 
S7-300/400 s rozšířením funkčnosti na:  

g. obsluhu poruchového systému 
h. diagnostiku fieldbusů – PROFIBUS, PROFINET 
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

2.1 Účel a rozd ělení operátorských panel ů 

V řídicích systémech se objevili operátorské panely za účelem zkvalitnění 
přístupu zvláště pro PLC (programovatelné automaty). Operátorské panely 
umožňují komunikovat operátorovi a stroji. Jedná se tedy o rozhraní člověk – 
stroj, (MAN MACHINE INTERFACE – MMI, HUMAN MACHINE INTERFACE-
HMI). [2] První označení se týká zařízení v katalogu výrobce, vybavené tlačítky, 
optickými indikačními prvky, klávesnicemi, zobrazovacími jednotkami nebo 
jejich ekvivalenty, které jsou určeny pro jeho zobrazení operátora, např. řízení 
motoru (monitorovací panel, univerzální rozhraní obsluhy). Funkce HMI 
uskutečňuje vzájemné ovlivňování mezi operátorem, zpracováním funkce 
signálu a daným strojem. Její dva úkoly: 

-poskytnout operátorovi potřebné informace pro sledování činnosti daného 
stroje 

-umožňuje tomu, kdo obsluhuje počítač vzájemnou součinnost s PC 
systémem i jeho aplikací za účelem provedení rozhodnutí a nastavení 
přesahující rámec jejich osobních možností. 

Operátorské panely můžeme zhruba rozdělit na pasivní a inteligentní [3]. 
Velmi zkráceně řečeno jako pasivní operátorské panely jsou chápána ta 
zařízení, jejichž řídící jednotka se stará o pouhé zobrazování dat přijatých z 
připojeného PLC, nebo obecně řídicího systému, a o zpětné předávání 
informací o otisknutých klávesách. Uplatnění těchto operátorských panelů bývá 
často k danému typu řídicímu systému. Jejich výhodou je, že komunikace 
probíhá na úrovni otevřeného ASCII protokolu. Je zde možnost připojit je bez 
nějakých komplikací k libovolnému sériovému portu. Dalším kladem je jejich 
jednoduchost a z toho vyplývající i nízká cena. Nevýhodou je nutnost napsání 
programu pro jejich konkrétní ovládání do připojeného řídicího systému. 

Zatímco Inteligentní operátorské panely jsou zcela nezávislé na řídicím 
systému a mohou tak pracovat autonomně. Možnosti těchto panelů jsou závislé 
pouze na implementovaném systémovém vybavení, které zajišťuje naprosto 
celou obsluhu panelu. Tím je myšleno řízení zobrazování obrazovky, 
zpracování údajů z klávesnice a komunikaci s řídicím systémem. 
 

  



 

2.2 Operátorské panely

Na trhu je celá řada výrobc
řada SIMATIC OP, Beijers 
XBT. Společnost Pro
řady Řada AGP3000. 

Ukázka: 

 

Obr. 2 Panely iX Panel TxA 

2.2.1 Zobrazovací a ovládací prvky

Dnešní požadavky se ubírají k v

Barevné zobrazení je 

malé úlohy nevyskytovali i jednoduché alfanumerické displeje.

Operátorské panely  

řada výrobců prostředků HMI. Mezi nejznámě
ada SIMATIC OP, Beijers řada MAC pro Mitsubishi a Schneider Electric 

nost Pro-face vyrábí již sedmou generaci operátorských panel
  

 

Obr. 1 SIMATIC KTP1000 Basic 1 [4] 

Panely iX Panel TxA Beijers se dodávají ve třech velikostech

obrazovací a ovládací prvky  

Dnešní požadavky se ubírají k větším obrazovkám s ostř

 už více než typické.  Tím však není řečeno, že by se pro 

malé úlohy nevyskytovali i jednoduché alfanumerické displeje. 

7 

ější patří Siemens 
ada MAC pro Mitsubishi a Schneider Electric řada 

face vyrábí již sedmou generaci operátorských panelů 

 

 

ech velikostech [5] 

ostřejším obrazem. 

ř čeno, že by se pro 
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Obvykle ve spojení s programovatelnými moduly, tzv. mikro-PLC. Výrazné 
zastoupení na trhu však nyní zaujímají grafické obrazovkové displeje 
s úhlopříčkou od 3,5 do 5 palců, vzácně se můžeme setkat s úhlopříčkou i přes 
5 palců[3]. Výrobci dnes nabízejí i ploché obrazovky s dvacetipalcovou a větší 
úhlopříčkou, které se využívají zejména ve speciálních aplikacích. Zákazníci 
nejčastěji žádají operátorské panely s možností obrazovky s dotykovým 
stínítkem (touch screen) a funkčních kláves. Jsou však prostředí, kde se 
dotyková stínítka stále nepoužívají. Jejich dotykové části mají sklony k ušpinění 
a poškození abrazivními látkami. Pak zůstávají v čele spolehlivé průmyslové 
klávesnice v mnoha provedeních a vysoce kvalitní ovládací zařízení: myši, 
trackbally, křížové ovládače – joysticky atd. Roste jejich estetická hodnota, 
zdokonaluje se ergonomie ovládacích prvků – díky velkému množství jsou 
operátorské panely nejen účelné, ale i pěkné. 

 
Obr. 3 Ukázka moderní průmyslové klávesnice 1[6] 

2.2.2 Integrace dat 

Schopnost sdílet data prostřednictvím komunikačních sítí je dalším výrazným 
rysem moderních operátorských panelů. Trend jednoznačně směřuje od 
jednotlivých panelů k systémům s architekturou klient-server a do HMI stále 
více pronikají technologie známé z internetu. Přenos dat do nadřízených úrovní 
řízení usnadňují především takové technologie jako COM/DCOM, ActiveX, Java 
nebo XML. Operátorský panel nebo grafická stanice HMI mohou plnit i úlohu 
webového serveru, k němuž ostatní účastníci přistupují jako klienti. 

Podle potřeby to mohou být tzv. tlusté klienty (např. pro dispečerské stanice 
s možností zasahovat do řízení technologie) nebo tenké klienty, je-li třeba data 
jen zobrazovat.  
Na fyzické vrstvě lze využít všechny dostupné prostředky komunikace. 
Odborníci předpovídají stále větší rozšíření bezdrátových přenosů i na úrovni 
technologického provozu. 
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2.3 Typy PLC 

S7-1200 

Na fyzické vrstvě lze využít všechny dostupné prostředky komunikace. 
Odborníci předpovídají stále větší rozšíření bezdrátových přenosů i na úrovni 
technologického provozu. Ke každé základní jednotce  

Na SIMATIC S7-1200 lze připojit až tři komunikační moduly. RS485 a RS232 
komunikační moduly poskytují sériovou point-to-point komunikaci, která je 
konfigurována a realizována pomocí samostatných instrukcí nebo funkcemi 
uloženými v knihovnách (USS drive protokol a Modbus RTU Master a Slave), 
které jsou již základní součástí softwaru STEP 7 Basic. 

Komunikační procesor CP 1242-7 umožňuje monitorování a řízení vzdálených 
jednotek SIMATIC S7-1200 pomocí mobilních telefonních sítí a internetu. 

Integrované rozhraní Profinet je využito pro připojení zařízení na Profinetu IO 
Device, programování, komunikaci s HMI a PLC-PLC komunikaci. Rozhraní 
umožňuje komunikovat s ostatními zařízeními pomocí otevřených 
ethernetových protokolů. Jedná se o klasický konektor RJ45 s funkcí Auto-
Cross-Over a podporuje komunikační rychlosti 10/100 Mbit/s. Je možné 
zrealizovat 16 spojení na následujících protokolech: TCP/IP native, ISO na TCP 
a S7 komunikace. 

Integrované funkce jako vysokorychlostní vstupy a výstupy nalezneme až 6 
vysokorychlostních vstupů a 2 vysokorychlostní výstupy, které jsou integrovány 
na základní jednotce, lze použít pro frekvence až 100 kHz. Vysokorychlostní 
výstupy lze využít pro řízení krokových motorů nebo pro pulzně šířkovou 
modulaci PWM s maximální frekvencí 100 kHz. Vložením signálních modulů 
získáváme vysokorychlostní vstupy/výstupy, které umožňují pracovat 
s frekvencemi až 200 kHz. 

Díky komunikačnímu procesoru PROFIBUS DP Master CM 1243-5 je možné 
připojit k SIMATIC S7-1200 až 16 zařízení DP-slave. S7-1200 může 
komunikovat s jakýmkoliv zařízením DP Master díky komunikačnímu procesoru 
PROFIBUS DP Slave CM 1242-5 

Paměť je až 50 kB integrované pracovní paměti s pohyblivou hranicí mezi -
pamětí programu a dat je k dispozici v SIMATIC S7-1200. Pohyblivá hranice 
mezi daty a programem zaručuje efektivní využití celého prostoru paměti. 
Kromě pracovní paměti obsahuje SIMATIC S7-1200 až 2 MB  
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integrované zaváděcí paměti a 2 kB zálohovací paměti pro případ výpadku 
napájecího napětí. 

Pro přenos projektu na více základních jednotek a upgrade firmwaru slouží 
SIMATIC paměťová karta, která je k dispozici ve dvou velikostech -2 MB a 24 
MB. 

Máme možnost rozšíření. Prvním typem jsou signální moduly. Jeden signální 
modul lze vložit do všech typů základních jednotek SIMATIC S7-1200 a rozšířit 
tak počet digitálních a analogových vstupů/výstupů bez navýšení zabíraného 
místa v rozvaděči. Pomocí širokého spektra signálních modulů lze zdvojnásobit 
maximální možnou frekvenci na vstupech/výstupech až na 200 kHz a připojení 
na TTL logiku. Další možností jsou signální karty. Pomocí těchto karet lze 
rozšířit počet digitálních a analogových vstupů/výstupů na základní jednotce. 
Signální karty se připojují z pravé strany a jejich počet závisí na typu základní 
jednotky. CPU 1211 neumožňuje připojení žádné signální karty, proti tomu CPU 
1212 umožňuje připojení dvou a CPU 1214 až osmi signálních karet. 

 

Obr. 4 SIMATIC S7-1200 [8] 

 
Komunikační modul  CPU+I/O+AO    Digitální vst./výst. 
moduly 
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S7-1500 [9] 

Vysoký výkon systému S7-1500 umožňuje dosáhnout rychlého zpracování 
signálů, mimořádně krátkých dob odezvy a vysoké kvality řízení. Má výkonnější 
systémovou sběrnici pracující velkou rychlostí a efektivní komunikační protokol. 
Prostřednictvím protokolu Profinet, procesorové jednotky typu 1511 a 1513 mají 
dva PN pro komunikaci prostřednictvím protokolu Profinet. CPU typu 1516 
nabízí porty tři, pro komunikaci na úrovni řízení procesu slouží dva a jeden 
k připojení do informační sítě podniku. Lze tedy snadno realizovat oddělení 
těchto sítí. Profinet protokol IO IRT umožňuje dosáhnout pevně definovaných 
dob odezvy, a zajistit tak přísně deterministické chování řídicího systému. Pro 
přístup k provozním resp. systémovým údajům na dálku nebo k diagnostickým 
účelům zajišťuje přístup webový server procesorové jednotky. 

Uživatelé mají k dispozici vestavěnou podporu Motion Control a snadné 
připojení pohonů Sinamics napřímo nebo s využitím kompatibility ke sběrnici 
pohonů PROFIdrive. K dispozici je vyhodnocení signálu z enkodéru, to je 
realizováno otáčkovou a polohovací osou. Softwarové funkční bloky odpovídají 
standardům vydaným organizací PLCopen, které usnadňují připojení pohonů 
s profilem PROFIdrive. Pro snazší a rychlejší uvedení pohonů a jejich řídicích 
algoritmů do provozu jsou uživatelům k dispozici sledovací funkce (trace) 
umožňující diagnostikovat a optimalizovat běh řídicích algoritmů a chování 
pohonů v reálném čase. Vysokou kvalitu regulačních pochodů zajišťuje další 
integrovaná technologická funkce PID regulace se snadno konfigurovatelnými 
funkčními bloky. Hodnoty parametrů PID regulátorů se nastavují automaticky. 

Z hlediska zabezpečení koncept u Simatic S7-1500 sahá od ochrany 
jednotlivých bloků, až po zajištění integrity veškeré komunikace. Systém 
podporuje a pomáhá uživatelům při ochraně investic. Integrované funkce 
pomáhají chránit (např. program stroje před okopírováním) před neoprávněným 
přístupem či modifikací. Sériové číslo použité paměťové karty lze svázat 
s jednotlivými programovými bloky PLC. Tím je zajištěno, že nelze jen tak 
zkopírovat, neboť programy mohou pracovat pouze s paměťovou kartou řádně 
zkonfigurovanou v průběhu výroby či oživení. Problém ochrany aplikačního 
programu před neoprávněnými změnami jeho konfigurace řeší i použití 
chráněného přístupu. Jednotlivým skupinám uživatelů lze přidělit rozdílná práva 
přístupu prostřednictvím oprávnění různých úrovní. Pro rozpoznávání 
modifikovaných dat existují speciální mechanismy. Před neoprávněnou 
manipulací s daty a údaji řídicí jednotky se tedy lze ochránit. 

Funkční bezpečnost je pojata v S7-1500 komplexním způsobem jako jeho 
nepostradatelná součást. Díky použití jediné platformy lze uspořit nemalé 
náklady, častým požadavkem technologických zařízení je bezpečnost strojů. 
Jak pro standardní programy, tak i pro programy související s funkční 
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bezpečností se používá totéž vývojové prostředí i způsob obsluhy, přičemž 
stačí zvolit bezpečné, tzv. F-verze (failsafe) nových řídicích jednotek. 
Při volbě konstrukčního uspořádání a způsobu obsluhy systému Simatic 
S7-1500 byla věnována zvláštní pozornost co nejsnazšímu ovládání a co 
největší možné vstřícnosti systému směrem k uživateli. Z části zjevné a z části 
ukryté v jemných detailech nacházíme mnohá vylepšení. Jedná se o vůbec 
první jednotky Simatic vybavené displejem, tj. s pohodlnou obsluhou, a 
zobrazení podrobné textové informace, což uživateli poskytuje zcela 
transparentní pohled na zařízení. Při připojování signálních vodičů je možné 
standardizovaný čelní konektor nově zasadit do tzv. montážní plochy, kde ještě 
není elektricky připojen, ale již pevně drží v IO modulu. Při montáži lze 
bezpečně a pohodlně provést připojení všech potřebných signálů a až následně 
přesunout konektor do pracovní polohy. Přístrojová lišta DIN lišta je integrována 
do profilové lišty systému S7-1500 umožňuje snadnou montáž doplňkových 
komponentů (např. jističe nebo relé). Všechny jednotky CPU výše zmiňované 
řady lze snadno centrálně rozšířit až o 32 modulů. Podle potřeb konkrétní 
automatizační úlohy si uživatel libovolně vytváří sestavu modulů. 

Systémová diagnostika má integrovánu širokou nabídku funkcí dostupných 
bez jakéhokoliv dodatečného programování. Namísto programování se 
diagnostické funkce jednoduše konfigurují. Současně je unifikován způsob 
zobrazení diagnózy. V prostředí TIA Portal se hlášení, např. z pohonů nebo ze 
závad, zobrazují, jako textové zprávy na displeji CPU a identicky taky na všech 
dalších místech (operátorský panel, webový server). 

Nové řídicí jednotky řady Simatic S7-1500 stejně jako všechny nové 
automatizační prvky jsou začleněny do vývojového prostředí TIA Portal. 

 
Obr. 5 SIMATIC S7-1500  
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S7-400 [10] 
Tento řídící průmyslový systém, byl předurčen pro náročné automatizační úlohy 
velkého rozsahu. Zaměřuje se tedy na velké výrobní celky navazující na 
celopodnikové řízení zdrojů a systémy pro sběr. Pro energetiku, farmacii, 
chemii, potravinářský průmysl apod. se využívá této archivace a zpracování 
technologických dat. Oproti předchozím verzím (S7-300, S7-200) vyčnívá svou 
výkonností a modularitou.  
 
Charakteristickými vlastnostmi jsou : 

Multicomputing 
Přináší několik výhod např. možnost rozdělit výkon podle technických funkcí, 
jako jsou řízení, početní operace nebo komunikace, které lze tímto způsobem 
navzájem oddělit a přiřadit je samotným CPU. To vše díky provozu více než 
jedné CPU v centralizované konfiguraci řídicího systému. Každá z těchto CPU, 
může mít dále připojeny vlastní lokální v/v a může zpracovávat vlastní program, 
nebo je možné jednu CPU vyčlenit na zpracování časově kritických úloh, jinou 
na běžné úlohy apod. Všechna CPU se zastaví současně, jestliže se zastaví 
pouze jedna CPU, tzn., že v režimu multicomputing pracují všechna CPU jako 
jedna jednotka. Koordinace všech činností „rozdělené“ CPU pro každou 
instrukci zvlášť, umožňují synchronizační funkce. 
 
Izochronní režim 
Jedná se o časovou synchronizaci procesu a vzdálených periferií po sběrnici 
PROFIBUS. Lze spolehlivě obsluhovat i rychlé procesy díky přesnému 
taktování. K dispozici je zde řada komponent, které izochronní režim podporují. 
Toho je využito při úlohách z oblasti řízení pohybu, měření a regulace. 
 
Možnost zm ěny konfigurace za chodu. (CiR) 
Tzn., že i za provozu lze měnit parametry modulů či možnost jejich výměny. 
Na provozované technologické zařízení za plného provozu lze připojit nové 
senzory či akční členy a to bez jakýchkoliv negativních dopadů, zásluhou 
funkce CiR. Je možné velmi pružně reagovat na změny v procesu a velmi 
snadno různým způsobem optimalizovat, jestliže se provoz, nebo výrobní 
zařízení nemusí zastavovat a poté znovu spouštět pokaždé, když dojde ke 
změně hardwaru. Značně se tak zkracuje doba potřebná k vykonání servisního 
zásahu a klesají náklady spojené s přerušením výroby. Jednotlivé moduly v/v 
v systémech ET 200M i distribuované sestavy v/v(tzv. slaves, řízené jednotky 
na sběrnici PROFIBUS-DP, popř. PROFIBUS-PA lze přidávat, odebírat a 
přiřazovat jim nové parametry. 

Rychlou konfiguraci, návrh či srovnání jednotlivých variant při sestavování 
ŘS vám může posloužit SIMATIC Konfigurátor. 
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Obr 6 SIMATIC S7-400 

S7-300[11] 
Je modulární řídící systém pro široký výkonový rozsah. Stejně jako většina PLC 
vlastní obsáhlou řadu samotných centrálních procesorových jednotek(dále jen 
CPU), rozdílnost ve výkonu, osazení, počtem a druhem portů pro připojení 
dalších zařízení. Každou CPU lze rozšiřovat o další moduly digitálních vstupů, 
výstupů, analogových signálů, speciálních modulů a komunikačních rozhraní. 
Každé PLC SIMATIC má na sobě základní komunikační port označený MPI 
pro spojení s programovacím zařízením, který není kompaktibilní s žádnou 
komunikací typu RS 232/422/485. 
Pro doplnění informací existuje ještě největší řada S7-400, která je určena pro 
ty nejrozsáhlejší aplikace. 
K vytváření vlastního PLC programu a práce s PLC slouží softwarový nástroj 
STEP7, který se instaluje na běžný PC nebo notebook s operačním systémem 
Windows. Občas je možné vidět používat originál programovací přístroj 
SIEMENS s  

 
Obr 7 S7-300  
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2.4 Vývojové prost ředí 

TIA Portal jako první představuje společnou platformu pro vývoj aplikací z 
oblasti řídicí techniky a decentralizovaných periferií i pro vizualizaci v blízkosti 
stroje. Všechny potřebné nástroje jsou k dispozici v rámci celého systému. V 
souladu s požadavky uživatele pak jednotlivé licence uvolní různé editory. 
Uživateli poskytuje podporu ve všech fázích výrobního cyklu, od přípravy, 
projektování až k údržbě a servisním změnám. TIA Portal V12 umí provázat 
následující software, který je třeba nainstalovat. K dispozici mám tyto licence: 

 

Tabulka 1 

Odstup ňované požadavky na HMI se Simatic WinCC: 

-Simatic WinCC Basic a Simatic WinCC Comfort jsou vývojové nástroje 
pro projektování ovládacích panelů Simatic HMI, 

-Simatic WinCC Advanced již nabízí tvorbu samostatných řešení na bázi 
PC,Simatic WinCC Professional nabízí řešení SCADA, 

-Simatic WinCC Runtime Advanced je software pro vizualizace běžící na 
PC, 

-Simatic WinCC Runtime Professional je software pro vizualizaci na PC s 
funkcemi SCADA. 

Step 7 Professional 

-Step 7 Professional je určen pro projektování a programování všech 
Simatic PLC řad S7-1200, S7-300, S7-400 a WinAC pro PC-based 
systémy. Pro vizualizaci spolu se Simatic Basic Panels je i zde součástí 
dodávky Simatic WinCC Basic. 
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3 SYNCHRONIZACE ČASU HMI BASIC 
PANELU S PLC S-1200 

Konfigurace PLC S7-1200  [12]  

Vytvo ření projektu 

Spustíme TIA Portal, klikneme na „Create new project“ a poté v šedém 

okně v kolonce „Project name“ pojmenujeme náš nový projekt. Potvrdíme 

kliknutím na tlačítko „Create“.  

 
Obr 8 Vytvoření projektu 

V okně „First step“ vybereme větev konfig. zařízení tedy „Configure a 

device“. 

 
Obr 9 Vytvoření projektu 

 

Přidat PLC  

Poté co klikneme na (přidat nové zařízení) „Add new device“ tím 

zobrazíme dialogové okno se třemi možnostmi, vybereme kliknutím 
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„Controlers“. Tím se zobrazí nabídka všech dostupných ovladačů, 

vybereme „Simatic S7-1200“, dále procesor „1214C DC/DC/Rly“, poté 

klikneme na MLFB (strojově čit. označení) a potvrdíme „Add“. Podobně lze 

přidat i panel HMI, ten však přidáme až později.  

 
Obr 10 Přidat PLC 

 

3.1 Konfigurace zna ček a časových funkcí 

Vytvo ření datového bloku  
Ve stromu projektu je složka našeho kontroleru, přejdeme do složky 
"Program blocks" a dvojitým kliknutím na "Add new block" otevřeme 
dialogové okno. Kde vybereme nový blok typu „Data block“. V kolonce 
„Name“ pojmenujeme např. Data_block_1. Vybereme "Global DB" v 
rozevíracím seznamu "Type". Nakonec potvrďte kliknutím na „Ok“ 
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Obr 11 Vytvoření datového bloku 

Vytvo ření tagů 

Ve stromu projektu ve složce našeho PLC, přejděte do složky "Program 
blocks" a poklikáme na datovém bloku "db_time_sync [DB1]" po otevření 
dialogového okna. Ve sloupci "Name" dvojklikem na „Add new“ poté 
zadáme symbolický název "cas_mistni_READ". Klikněte na stejném řádku 
sloupec "Data type" a vybereme datový typ "DTL" a Opakujeme tento 
postup pro "cas_system_READ" a "cas_system_WRITE". 

 
Obr 12 Vytvoření tagu 

Vložíme a p řipojíme časovou funkci v "hlavní (OB1)"  

1. Ve stromu projektu, poklepeme na "Main (OB1)" programový blok 

otevře se Dialogové okno. 
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 2. Z úkolů karet "Extended instruction"> "Date and time-of-day" odtud 

přetáhneme tři časové funkce" RD_SYS_T ", "RD_LOC_T" a " 

WR_SYS_T " tři sítě "Main (OB1)" bloku.  

3. Vložte pulzní blok od "Basic instruction" panelu> složce "Bit logic 

operatives" v přední části sítě 3 na vstup "WR_SYS_T" bloku.  

 
Obr 13 Vložíme a připojíme časovou funkci v „hlavní (OB1)“ 

 

Zadejte jedinečné proměnné adresy pro "RET_VAL" výstupy, jak je 

uvedeno obr.10. Ve sloupci „Name“ je třeba založit 

„vrat_hodn_RD_mist_cas“,„vrat_hodn_RD_mist_cas“, 

„vrat_hodn_RD_syst_cas“, „vrat_hodn_WR_syst_cas“. Tyto tři jsou typu 

int na adresách MW (merker word). Zbývající dva tagy jsou „napis_cas“ a 

„odpad“, ty jsou typu bool a na adrese M (merker). 

1. 
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Obr 14  Vložíme a připojíme časovou funkci v „hlavní (OB1)“ 

Na obrázku 15 je jasně vidět přiřazení nadeklarovaných tagů jednotlivým 

funkcím. 

 
Obr 15 Vložíme a připojíme časovou funkci v „hlavní (OB1)“ 

Nahrání projektu do PLC  

Ve stromu projektu, označíme složku našeho PLC a klikněte na ikonu 

„Download“. 
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Obr 16 Vložíme a připojíme časovou funkci v „hlavní (OB1)“ 

 

3.2 Konfigurace HMI Basic panely 

Vložíme HMI Basic panel do našeho projektu. V základní obrazovce HMI 

Basic  Panel, implementujeme přístupy k časové funkce.  

 

Konfigurace HMI Basic panely  

Vložíme HMI Basic panel do projektu. Ve stromu projektu, poklepejte na "Add 
new device" položka otevře dialogové okno. V "Add new device" v dialogovém 
okně, klikneme na tlačítko "SIMATIC HMI Panel ". S displejem o velikosti 10“ a 
se sběrnicí Profinet. Potvrďte výběr kliknutím na tlačítko "OK". A otevře se 
průvodce ovládacího panelu. 

 

 
Obr 17 Konfigurace HMI Basic panely 
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Připojte HMI Basic Panel s PLC  

V ovládacím panelu průvodce pro HMI Basic Panel zvolíme kliknutím na 

„Browse“,  v rozevíracím seznamu pole vyberte PLC. Dále v tomto 

seznamu poklepejte na PLC musí být spojeno s HMI Basic Panel. Zavřete 

průvodce na ovládacím panelu tlačítkem „Finish“.  

Obr 18 Připojte HMI Basic Panel s PLC 

 

Konfigurace základní obrazovky  

HMI Basic Panelu s cílem začlenit časové funkce a vložit objekty ve stromu projektu.  

Otevřete složku HMI Basic Panel a dále složku "Screens",  

kliknete na "Root screen" položku. Reprodukujeme základní obrazovku a k ní, z úkolu 

karty "Toolbox" přetaháme objekty potřebné celkovou vizualizaci tzn. 

- Textové pole 

- IO pole a tlačítka  

Které jsou umístěny v "Basic objects" a "Elements" tabulích pod „Toolbox“ kartou. 

 



23 

 

 
Obr 19 Konfigurace základní obrazovky 

Jméno textových polí  

Poklepejte na textové pole a zadáme informace sloužící k popisu z obr. 15  

záznamy pokaždé ukončíme stisknutím klávesy "Enter".  

 

Název tlačítka  

Poklepejte na tlačítko a zadejte název "Nastav čas". Potvrďte zadání  

stisknutím klávesy "Enter" 

 

Přiřazení značek  

„Vznášející“ dialogové okno s "Data_block_1 " programového bloku.  

Ve stromu projektu, poklepejte na " Data_block_1 [DB1]" programového bloku. V  

dialogovém okně programového bloku, klikněte na ikonu, třetí zprava v pravém horním 

rohu. „Float“ to nám umožní náhled na více oken najednou, aniž bychom při kliknutí 

mimo okno ztratili jeho náhled. My této funkce využijeme k pohodlnému přetáhnutí tří 

časových tagů do vstupně výstupních polí „I/O fields“. 

Konfigurace tla čítka 

Na „Root sreen“ obrazovce kliknutím označíme tlačítko, následně 

v záložce „Properties“ vybereme další záložku událostí „Events“ a 

kliknutím vybereme složku „Click“, která nám otevře okno pro přidání 

funkce „<Add fiction>.“ Kliknete na "<Add ovládání>" řádek a otevřeme 
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rolovací seznam ve, kterém vybereme složku „Edit bits“ a z ní chceme 

použít funkci „Set bit“. 

 

Přiřazení „napis_cas“  

Na stejném řádku vytvořené fuknce „Tag (input/output)“, na konci 

růžového pole je ikona pro výběr, když ji rozklikneme zobrazí se nám část 

projektového stromu. Zde zvolíme složku „PLC_1“->“PLC tags“ a zvolíme 

„Default tag table“, který nám na pravé straně otevře nabídku dvou tagů, 

zvolíme dvojklikem „napis_cas“. 

 
Obr 20 Přiřazení „napis_cas“ 

Uvoln ění přiřazení „napis_cas“   

Toto přiřazení bude velmi podobné, zvolenou událostí nebude „Click“, ale 

„Release“.Opět přidáme funkci „<Add function>“ ve složce „Edit bits“ však 

zvolíme „ResetBit“.Funkce se projeví jako řádek „Tag (input/output)“ na 

jehož konci opět otevřeme výběr a zbytek už je stejný jako v předchozím 

postupu pro výběr tagu „napis cas“. 

 

Vytvo ření oblasti ukazatel pro datum / čas  

Ve stromu projektu, otevřeme složku HMI Basic panely a poklepejte na 

"Connections ()" položku. V dialogovém okně "Connections", vybereme 
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"Area pointers" karta pro připojení mezi HMI Basic Panel a S7-1200 PLC. 

V "Global area pointer of HMI device" oblasti, vstoupíme do řádku pro 

připojení k HMI Basic Panel a od okna adresáře vyberete 

"mistni_cas_READ" značka pro "Datum / čas PLC" zobrazovaný název. 

 

Poznámka  

Pro účely testování, nastavíme 2s ve sloupci "Acquisition cycle". Takto 

rychlá akvizice3 cyklu není nutná pro normální provoz. 

  

 
Obr 21 Vytvoření oblasti ukazatel pro datum/čas 

 

3.3 Použití časové funkce 

Systémový čas UTC je základní čas našeho S7-1200 PLC. Místní 

systémový čas  

se vypočte z parametru časového pásma. Můžete změnit pouze  

časové pásmo a systémový čas UTC.  

Chcete-li zkontrolovat své nakonfigurované funkce, použijte RT simulátor. 

Nejprve nastavte PG / PC  

                                                      
3
 akvizice = přírůstek, narůstání 
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rozhraní, aby bylo možné použít RT simulátor. Můžete ovládat RT 

simulátor jako  

HMI Basic Panel.  

 

Nastavení rozhraní PG / PC  

Otevřete okno Průzkumníka a zadejte "Ovládací panely" v adresovém 

řádku. Potvrďte vstup tlačítkem "Enter".  

Ve složce Ovládací panely poklepejte na "Set PG / PC Interface" položky. 

V"Nastavení rozhraní PG / PC" dialogovém okně, otevřete kartu "cestu 

Access" a nastavte přístupový bod "S7ONLINE" (STEP7) �PLCSIM S7-

1200/S7-1500(TCP/IP).  

Dále zvolíme v položce „Interface Parameter Assignment Used“ tento 

parametr „PLCSIM S7-1200/S7-1200(TCP/IP)“ 

Klikněte na tlačítko "OK" pro dokončení procedury. 

 

Zobrazení času  

Klikněte na ikonu "Run time" v panelu nástrojů. RT Simulator otevře a 

zobrazí obraz HMI Basic Panel nakonfigurován. Místní čas systému a 

systémový čas UTC se zobrazí ve svých IO polích. Díky spojení této 

oblastního ukazatele a vnitřního displeje zobrazuje čas / datum, v pravém 

horním rohu HMI Basic Panel také zobrazuje místní čas nastavený v S7-

1200 PLC. 

 

Změna systémového času UTC  

V HMI Basic Panelu, můžeme zadat datum a čas ve formátu: "mm/dd/rr 

hh:mm:ss am(pm)" v poli IO vedle tlačítka "Nastav čas". Následně jsme 

schopni přenést zadané hodnoty na naše PLC kliknutím na tlačítko 

"Nastav čas". 

 

Změna místního času Je založena na systémovém čase UTC a liší se v 

závislosti na časovém pásmu a všech letních časových změnách, které 
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musíme brát v úvahu. Klikněte pravým na složku PLC, poté "Properties." v 

nabídce. V dialogovém okně, které se otevře jděte na kartu "General" a 

klikněte na "Time of day" položku. V "Local time" otevřeme list, vyberte 

naše časové pásmo v podobě GMT + xx ". Zaškrtnutím příslušné políčko 

můžete změnit na" Activate daylight saving time "parametry denního 

světlo. Potvrzení tlačítkem "OK". 

 
Obr 22 Změna místního času 

 

 

4 RECEPTURY V PANELECH [12] 

Základní struktura receptu: 

Můžeme ji popsat na příkladu výroby nápojů. Recept je v podstatě zásuvka 
kartotéky. Ta obsahuje záložky, které představují všechny datové záznamy 
receptu. Obsah těchto záložek je stejný co do počtu a druhu jeho vnitřních 
elementů (přísad). Liší se množství těchto přísad. 
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Obr 23 Receptury 

Příklad:  

Všechny nápoje obsahují následující složky: 

• Voda 
• Koncentrát 
• Cukr 
• Příchuť 

Datové záznamy pro ovocné šťávy či ochucené nápoje se liší, ale jen v 
množství jejich přísad použitých při výrobě. 

4.1 Jejich funkce 

Pro SIMATIC panely a WinCC Runtime Advanced, receptury jsou uloženy 

na HMI, nebo na externí paměťové médium. Pro WinCC Runtime 

Professional, které jsou uloženy v databázi SQL. Jednotlivé záznamy 

údajů za recepty mohou být vytvořeny již ve fázi návrhu projektu. To 

znamená, že jsou k dispozici přímo poté co se převede konfigurace v 

běhu. Tato data mohou být použita jako výchozí základ pro optimalizaci při 

běhu, nebo dokonce může být výsledkem tohoto procesu. Během 

provozu, lze záznamy dat pohodlně vytvářet, mazat a měnit z hlediska 

různých pohledů. Kromě toho, data receptur mohou být importována nebo 

exportována z Runtime. Kromě možnosti využití receptur jsou data 

exportovaná z HMI na jiné zařízení HMI, to může být zpětně dovezeno do 

strojírenství. Tato data se pak mohou přihlásit s projektem nebo znovu 

použít pro jiné projekty. Objekty konfigurovatelné obrazovky slouží k 
zobrazení a řízení dat za běhu. Pokud je to nutné, jsou jednotlivé údaje 
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záznamu prvků možné zobrazit přímo jako standardní vstupně / výstupní 

pole po několika obrázcích procesu. Tímto způsobem, jsou údaje v 

technologických zobrazeních, čistě prezentovány provozovateli. 
 

4.2 Výhody 

• Jednoduchý přenos receptů na regulátoru 

• Čistě tabulkové zobrazení datových prvků 

• Zobrazení v technologických souvislostech napříč několika obrázky 

procesu 

• Export / import datových záznamů k dalšímu zpracování s jinými 

nástroji (např. MS Excel)  
 

4.3 Použití receptur 

receptury mohou být použity v následujících situacích: 

• Ruční výroba    
Požadovaná receptura dat se vybere a zobrazí na HMI. Údaje 

mohou být změněny a uloženy v přístroji HMI podle potřeby. Data 

receptur se pak převede do regulátoru. 

• Automatická výroba    
řídicího programu iniciuje přenos dat receptu mezi PLC a HMI 

zařízení. Přenos lze také spustit ze zařízení HMI. Výroba je tak 

upravena k realizaci. Pak už není podstatné, zda zobrazit nebo 

upravit data. 

• Teach-In režim    
Výrobní data jsou optimalizovány ručně v systému, např. polohy os 

nebo plnění obsahu. Takto stanovené hodnoty jsou přeneseny do 

přístroje HMI a uloženy v datovém záznamu receptu. Poté můžete 

přenést uložený recept data zpět do regulátoru později. 
 

4.3.1 Zobrazení receptur 

Můžeme si zobrazit recepty následujícími způsoby: 

• Pohled receptu 
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• Obrazovka receptu 

 

Vstup pro pohled receptu a recept obrazovky 

Můžete změnit hodnoty receptu na obrazovce receptu nebo v pohledu receptu, 
a tak nastavit výrobní proces nebo stroj. 

V pohledu receptu a receptu obrazovky můžete provádět stejné funkce, pokud 
je to potřeba. Liší se v těchto ohledech: 

• Možnosti zobrazení 
• Operace 
• Možnost přenosu dat mezi PLC a HMI 

Recept pohled 

Pohled recept je vhodný pro prohlížení jednoduchých receptů, ve WinCC 
obsluhuje objekt pro správu datových záznamů receptu. Je vždy součástí 
obrazovky. Pohled recept ukazuje recept datových záznamů v tabulkové 
formě. Můžete přizpůsobit vzhled a možné operace tak, aby vyhovovaly vašim 
specifickým potřebám. 
 

 
Obr 24 Recept pohled 

 

Pokud upravujete recepty s výhledem na recept v projektu, hodnoty jsou 
uloženy v datových záznamech receptur. Hodnoty nejsou přenášeny mezi HMI 
a PLC, dokud se používají příslušné kontroly pozorovatele objektu. 
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Recept obrazovky 

Obrazovka receptu je individuální obrazovka, která obsahuje: 

• Vstupní pole pro receptury proměnných 
• Operátorské řízení objektů pro použití receptů, např. "SaveDataRecord" 

 

Obr 25 Recept sreen 

Recept obrazovky je vhodný pro velké recepty, přidělení receptu pole na 
grafické zobrazení příslušné oblasti, rozdělení dat receptů do několika 
obrazovek. Hodnoty proměnných receptury jsou přenášeny mezi PLC a recept 
obrazovky v následujích časech v závislosti na konfiguraci: 

-ihned po modifikaci nebo použije-li se příslušný kontrolní objekt 
 

Synchronizace recept pohledu a recept obrazovky 

Jsou zde rozdíly v běhu mezi hodnotami zobrazení receptu a hodnot uložených 
v příslušných značkách při úpravách pohledů receptu a receptu obrazovky. Aby 
se tomu zabránilo, je nutné synchronizovat hodnoty datových záznamů 
s hodnotami proměnných receptur. Kompletní receptový záznam dat bude vždy 
uložen nebo synchronizován. Receptové značky lze synchronizovat pouze 
v rozšířeném zobrazení receptu. Synchronizace proběhne, pouze pokud je 
zapnuta funkce „Synchronizovat recept zobrazení a recept značky na receptu. 

 

4.4 Přenos datových záznam ů receptu 

Tok dat v receptech  

Následující obrázek znázorňuje tok dat v receptech 
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Obr 26 Tok dat v receptech  

 

Interakce mezi složkami 

Existuje interakce mezi těmito komponenty za běhu: 
-Recept view / Recept obrazovka 
 
-Na přístroji HMI, recepty jsou zobrazeny a editovány v zobrazení receptu. 
Můžete synchronizovat hodnoty zobrazené v pohledu receptu s hodnotami 
proměnných receptury  v závislosti na konfiguraci. HMI zařízení recept paměť. 
Tyto postupy jsou uloženy ve formě datových záznamů v receptu paměti HMI 
zařízení. Receptové značky („tagy“) 
 

HMI zařízení recept paměť. Tyto postupy jsou uloženy ve formě datových 
záznamů v receptu paměti HMI zařízení.Receptové značky („tagy“)Značky 
obsahují recept údaje. Při úpravě receptů na obrazovce, jsou hodnoty uloženy 
v proměnných recepturách. Bod, ve kterém jsou hodnoty proměnných receptury 
vyměňovány s PLC závisí na konvici.  
Načítání a ukládání dat receptu 

Kompletní recept datového záznamu je načten nebo uložen do paměti na 
zařízení HMI v zobrazení receptů 
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Obr 27 interakce mezi složkami 

Hodnoty datového záznamu receptů jsou načteny z paměti recept na recept 
značky v obrazovce receptu. Když jsou uloženy, hodnoty proměnných receptur 
jdou do datového záznamu receptu v paměti.  

Přenos hodnot receptu mezi HMI a PLC 

Kompletní recept datových záznamů je přenášen mezi zobrazením receptu a 
PLC. 

 

Obr 28 interakce 2 

Následující převody jsou možné mezi obrazovkou receptu a PLC, v závislosti 
na konfiguraci: 

-přenos datových záznamů recept od receptu zobrazení a receptury značky 
-okamžitý převod jednotlivých modifikovaných hodnot receptů značek a PLC. 
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Následující nastavení je nutné v receptu, aby šel požadavek splnit musíme 
synchronizovat recept pohled a recept značek, aby se aktivovali. Ruční převod 
jednotlivých modifikovaných hodnot (modus) je deaktivován. Datové záznamy 
receptu lze přenášet přímo na HMI a PLC v těchto situacích není podstatné co 
je na displeji HMI: 

 

Export a import datových záznam ů 

Datové záznamy uploadu ze zařízení paměti HMI a jsou uloženy do souboru 
CSV na externí paměťové medium. Záznamy mohou být zpětně dovezeny 
z paměťového media do paměti receptu. 

 

Obr 29 export import datových záznamů 

Následující externí paměťové médium může být použito v závislosti na zařízení 
HMI: 

4.5 Příklad vytvo ření receptu 

V tomto příkladu vytvoříme tři recepty na nápoje v míchacím stroji 
ovoce. Míchací stroj ovocné šťávy vyrábí nápoje řekněme: minerálka, limonáda, 
sirup. Každý recept obsahuje datový záznam receptu pro následující směšovací 
poměry. Tyto tři druhy nápojů obsahují stejné položky (příměsi). Tedy postačí 
nám jedna receptura např.: „napoje“. Datovými elementy budou „voda“, „cukr“, 
„aroma“, „koncentrat“. 



35 

 

V projektovém stromu vybereme naše zvolené HMI (pokud možno COMFORT), 
v podnabídce klikneme na „Recipes“, nadefinuje naši jedinou recepturu 
„napoje“. Dále podobně jako je na obrázku níže znázorněno. Nadefinujeme 
jednotlivé přísady, které budou obsaženy ve všech dále zvolených datových 
záznamech. V datových záznamech si dle koncentrace předdefinujeme tři 
libovolné nápoje. 

 

Obr 30-31 Recipes 

 

V tomto příkladu vytvoříme obrazovku receptu pro vizualizaci hodnot míchacího 
stroji ovocné šťávy. K zobrazení můžeme použít výběr receptů a jejich 
přidružené datové záznamy. Jsme schopni používat následující funkce tlačítek: 

Tlačítko "Načíst" 

Vybraný záznam dat receptu je načten z paměti, recept na přístroji HMI se 
zobrazí na obrazovce receptu. 

Tlačítko "Uložit" 

Zobrazené recept značky, které jsou uloženy v receptu paměti přístroje HMI. 

Tlačítko "dat do PLC" 

Zobrazené tagy jsou převedeny do PLC. 
Tlačítko "dat z PLC" 
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Současný receptový záznam dat v PLC se přenáší do proměnných receptury a 
zobrazí se na přístroji HMI. 

 

Obr 32 Recipe single view 

Chcete-li nakonfigurovat obrazovku recept, postupujte takto: 

Drag-and-drop "voda", "koncentrat", "cukr" a "aroma" značky z pohledu objektu 
do "Ovocné šťávy míchací stroj" na procesní obrazovce. 

Čtyři IO pole jsou vytvořeny a spojeny dle uvedených značek. Přidáním 
pohledu receptu obsahující výběr polí se název receptu a název záznamu dat 
zobrazí  

Proveďte následující nastavení v okně Inspektor pro zobrazení receptu: 
Vyberte "Advanced View" typ displeje v "General" 

Zrušit "režim úprav" v "Properties> General" a "Zobrazit tabulku" pod 
"Vlastnosti> tabulky". 

Připojte pole "Recept tag" do "RecipeNumber" tag. Připojte pole "Tag" na 
"DataRecordNumber" tag. Zakázat všechna tlačítka pod "Vlastnosti> Tlačítka". 

Přiřazením výše uvedeného nastavení na čtyři tlačítka. Přeneste každé 
"číslo receptury" a "Číslo datového záznamu" tag jako parametr pro počet 
receptů a recept číslo datového záznamu. 

Výsledek 
Můžete si vybrat recept a související recept datový záznam z pohledu receptu a 
změnit hodnoty těchto parametrů za běhu. Můžete načíst, uložit a přenášet 
datové záznamy recept pomocí tlačítek. 
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5 ALARM SYSTEM WICC 

5.1 Základní informace a rozd ělení 

Alarm systém zpracovává různé typy alarmů. Postupy alarmu lze rozdělit do 
systému definovaných alarmů a uživatelem definovaných alarmů:Uživatelsky 
definované alarmy jsou používány ke sledování plánovaných procesů. 

Systémové definované alarmy sleduje zařízení HMI. Zjištěné události 
alarmu se zobrazí na přístroji HMI. Cílený přístup k alarmům v kombinaci s 
doplňkovými informacemi o jednotlivých alarmech zajišťuje, že chyby jsou 
lokalizovány a vymazány rychle. Tím se snižuje riziko, nebo dokonce se zcela 
vyloučí. Následující obrázek znázorňuje strukturu zabezpečeného systému: 

 
Obr 33 rozdělení 

Alarm může mít následující obsah: 

 
Tab. 1 

Typy alarmu: 

Slouží k různým účelům pro monitorování zařízení. Alarmy z jednotlivých typů 
jsou konfigurovány a spouštějí se různými způsoby. Vyberte příslušnou kartu v 
"HMI alarmy" editoru, abyste nastavili alarmy na základě jednotlivých typů 
alarmů. 
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Uživatelsky definované alarmy 

Analogové alarmy 
-Analogové alarmy jsou používány ke sledování porušování mezí. 
Diskrétní alarmy  
-Diskrétní alarmy jsou používány ke sledování stavů. 

Systémem definované alarmy 
-Systémové události patří k HMI a jsou přidávány do projektu. 
-Systémové události sledovat zařízení HMI. 

5.2 Příklady jednotlivých alarm ů 

Analogové alarmy  signalizují mezní porušení během procesu. 

Rychlost mixéru v ovocné šťávě míchací stanice nesmí být příliš vysoká nebo 
příliš nízká. Můžete nastavit analogové alarmy a tím hlídat rychlost mixéru. Je-li 
vysoká nebo nízká mez pro rychlost mixéru je porušena, alarm výstup na 
zařízení HMI, který obsahuje následující text alarmu, například: "rychlost Mixer 
je příliš nízká". 

Diskrétní alarmy  signalizují stav v aktuálním procesu. 

Ovocné šťávy míchací stanice se skládá z několika nádrží, které obsahují 
přísady. Chcete-li zajistit správný poměr mezi vodou, ovocným koncentrátem, 
cukrem a látkami určené k aromatizaci, ventily připravené k otevření a zavření 
ve správnou chvíli. Tyto operace by měly být sledovány. 

Můžete nastavit vhodný diskrétní alarm pro všechny ventily stavů. Je-li 
ventil na jednom ze čtyř nádrží, otevře se nebo zavře, zobrazí se alarm, jako je 
například "Vodní ventil uzavřený". Operátor tak může sledovat, zda továrna 
pracuje správně. 

Alarmy vlastního regulátoru jsou vytvořeny řídícím systémovým inženýrem v 
kroku 7. Stavové hodnoty, jako je časové razítko a procesních hodnot, jsou 
mapovány do alarmu regulátoru. Pokud alarmy regulátoru jsou nakonfigurovány 
již v kroku 7, jsou přijaty do integrovaného provozu WinCC, jakmile naváže 
spojení s PLC. Ve STEP 7, alarm ovladač je přiřazen do třídy alarmu. Můžete 
importovat tuto třídu s alarmem regulátoru jako společné alarmy třídy. 

Typy alarm ů regulátoru 
SIMATIC S7 podporuje různé typy alarmů regulátoru. Podle nichž se používá 
Runtime. Řídicí alarmy pro více zařízení HMI: je-li PLC připojen k více zařízení 
HMI, projektant přiřazuje třídy zobrazení na alarmy regulátoru ve STEP7. Třídy 
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zobrazení určují rozdělení do zařízení HMI. Můžete aktivovat třídy zobrazení 
pro vaše HMI, které na něj mají být zobrazeny. V tomto případě se pouze 
alarmy regulátoru z této třídy zobrazí na HMI displeji. Je možné až sedmnáct 
tříd zobrazení. 

5.3 Alarmy v b ěhu 

Alarmy ukazují události a stavy na HMI, které se vyskytly v systému, v procesu, 
nebo na zařízení HMI samotném. Stav je hlášen, pochopitelně až když nastane. 
Alarm by mohl vyvolat jednu z následujících akcí alarmu: 

-Přicházející 

-Vycházející 

-Uznané 

-Alarmová smyčka 

 

Konfigurační inženýr definuje, které poplachy musí být potvrzeny uživatelem. 
Alarm může obsahovat následující informace: 

• Datum 
• Čas 
• Text alarmu 
• Umístění poruchy 
• Postavení 
• Třída Alarm 
• Číslo alarmu 
• Alarmová skupina 

5.4 .Třídy alarm ů  

Alarmy jsou zařazeny do různých tříd. 
"Varování" 
Signalizace této třídy se obvykle označují stavy linky, jako je například "motor 
zapnut". Alarmy v této třídě nevyžadují potvrzení. 

"Chyby" 
Alarmy v této třídě musí být vždy potvrzeny. Chyby alarmu běžně označují 
kritické chyby v závodě, jako je "teplota motoru příliš vysoká". 

"System" 
Systémové alarmy indikují stavy nebo události, které se vyskytují na zařízení 
HMI. Systémové alarmy poskytují informace o událostech, jako jsou chyby 
obsluhy nebo komunikačních chyb. 
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Vlastní alarm třídy 
Vlastnosti tohoto alarmu třídy musí být definovány v konfiguraci. 
 
Alarm vyrovnávací pam ěti 
Poplachové události se ukládají do vnitřní vyrovnávací paměti. Velikost alarmu 
vyrovnávací paměti závisí na typu zařízení HMI. 
Pohled Alarm 
Na alarm pohledu bychom viděli vybrané alarmy nebo alarmové události z 
alarmu vyrovnávací paměti. Ať už poplachové události musí být potvrzeny nebo 
ne jsou uvedeny v konfiguraci. 
Okno Alarm 
Okno alarmu zobrazuje všechny čekající poplachy nebo poplachy, které čekají 
na potvrzení konkrétní třídou poplachu. Okno alarmu se zobrazí, jakmile se 
objeví nový alarm. Můžete nastavit pořadí, ve kterém jsou zobrazeny 
alarmy. Můžete si zvolit zobrazení alarmů ve vzestupném nebo sestupném 
pořadí jejich výskytu. Okno alarmu lze také nastavit na přesné místo poruchy, 
včetně data a času události alarmu. Pomocí konfigurace, displeje lze filtrovat 
tak, že budou zobrazeny pouze alarmy, které obsahují určitý řetězec znaků. 
Kontrolka alarmu 
Indikátor alarmu je grafický symbol, který se zobrazí na obrazovce, když je 
aktivován alarm zadané třídy poplachu. 
Indikátor alarmu může mít jednu ze dvou stavů: 

• Bliká: Nejméně jeden nepotvrzený poplach ještě čeká. 
• Static: Alarmy jsou uznávány, ale minimálně jeden z nich stále nebyl 
 uznán. Zobrazené číslo udává počet alarmů ve frontě. 

Potvrzení alarm ů 
Můžete potvrdit alarm v běhu v závislosti na nastavení krocích konfigurace 
projektu. Můžete potvrzovat alarmy takto: 

• Použití displeje a ovládacích tlačítek objektu 
• Pomocí tlačítka "ACK" na HMI zařízení 
• Pomocí individuálně konfigurované funkční klávesy nebo tlačítka 

Je-li povolení provozovatele nakonfigurováno pro individuální řízení, alarmy 
mohou být uznány pouze oprávněným uživatelům. Chcete-li automaticky 
potvrzovat alarmy v běhu, lze to realizovat pomocí systémové funkce a skripty, 
plus možnost volby "potvrzení o přijetí PLC". 
 

5.5 Filtrování alarm ů 

Pohled alarmů v běhu neobsahuje ovládací prvek pro zadání kritérií 
filtru. Poskytují tuto funkci, konfigurace I / O pole pomocí "obrazovek" editoru. 
Požadavky 
Filtr byl nakonfigurován pro zobrazení poplachu. 
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Zobrazí se I / O pole pro zadání kritéria. 
Alarmy se zobrazují v běhu. 
 
Povolení filtru  
Zadejte řetězec filtru v I / O oblasti. 
Potvrďte zadání. 
Pohled alarm se zobrazí pouze ty alarmy, které jsou obsaženy v zadaném 
řetězci znaků. Tím to rozlišuje mezi velkými a malými písmeny. 
Zakázání filtru 
Odstranit řetězec z I / O oblasti, která se používá pro filtrování zobrazení 
alarmu. 
Potvrďte zadání. 
Všechny alarmy jsou zobrazeny v zobrazení alarmu ještě jednou. 
 

6 SYSTÉMOVÁ DIAGNOSTIKA 
ZOBRAZENA S WINCC (COMFORT 
PANELY TIA PORTAL)[13] 

6.1 Příklad konfigurace 

1. Vytvoření projektu: 
Vytvoření nového projektu v TIA Portal. 

2. Vytvoření regulátoru S7-300: 
Klikněte na "Přidat nové zařízení"  
Tlačítko ve stromové struktuře projektu. 

 

Obr 34 

3. Vytvoření regulátoru S7-300:  

  
-Vybereme z nabídky požadovaný procesor. 
-V našem příkladě: "6ES7 315-2EH14-0AB0"  
-Poznámka: Ujistěte se prosím, že konfigurace u verze CPU je správně. 
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Obr 35 

4. Nastavení parametrů procesoru:  
-Vyberte procesor vytvořený z projektového stromu a otevřený.  
-"Device zobrazit ".  
-Vyberte "CPU" (1) a klikněte na "Vlastnosti" (2) tab.  
-V podnabídce klikněte na "General" (3). Přiřaďte název CPU.  
-Pod tímto názvem si umístěte CPU v systému.  
-Diagnostika zobrazení "Diagnostika PLC" (4), v tomto Příkladu. 

 

Obr 36 

5. Nastavení parametrů procesoru:  
V podnabídce klikněte na "Systémová diagnostika" (1).   
Aktivujte dvě políčka "Aktivace diagnostiky" systému  
pro tento PLC "a" Odeslat alarmy "(2). 
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Obr 37 

6. Nastavení parametrů procesoru:  

 V podnabídce klikněte na "Systémová diagnostika" (1).  
   Aktivace "Diagnostický stav DB "(2) políčko.  
   Zadaný DB (v tomto příkladu "DB127") je vytvořen  automaticky. 

 
Obr 38 

7. Uložit nastavení: Vyberte SIMATIC Comfort Panel v projektovém stromě 
klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Software  
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(Znovu vše) "(1). 

 
Obr 39 

8. Uvedení aplikace  

Příprava opatření 

a) Propojení všech uzlů: 
Odkaz všechny uzly přes Ethernet a ujistěte se, že všechny zařízení 
jsou správně propojena.  

b) Vytvoření napájení:  

  

Napájíme všechny uzly ze síťového napětí a zapneme zařízení. Přenos 
konfigurace S7: Přeneste STEP 7 Professional konfiguraci regulátoru (S7-300 
CPU). Ujistěte se, že regulátor PLC je následně v režimu "RUN". Přenos 
konfigurace WinCC (TIA Portal):Přeneste konfiguraci WinCC (TIA Portal) k 
SIMATIC Comfort Panelu vedení do provozu. Po dokončení přípravných 
opatření, SIMATIC Comfort Panel naváže spojení s regulátorem, který využívá 
panel v runtime. Stav připojených, diagnostika-stupně modulů je zobrazena v: 
 
"Systém diagnostiky zobrazení" kontroly na SIMATIC Comfort panelu. Provoz 
aplikace WinCC konfigurace (TIA Portal) A SIMATIC Comfort panely s WinCC 
(TIA Portal), který byl nakonfigurován pro tuto aplikaci. Projekt se skládá z 
následujících obrazovek. Obrazovka "000.0_Startscreen" Když je panel běhu 
SIMATIC Comfort Panel začíná na této obrazovce, která je na prvním místě. Z 
této obrazovky lze získat přístup na další. Tlačítko "konkrétní příklad" za pomoci 
jí se dostanete do aplikace, a obecné podpory. Informace jsou poskytovány 
pomocí tlačítka "Support". 
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Obr 40 

Obrazovka "001.0_Overview" Kliknutím na tlačítko "konkrétní příklad" na 
obrazovce "000.0_Startscreen" Nás dostane na tuto obrazovku, jež obsahuje 
obecné informace o aplikaci. Kliknutím na tlačítko "diagnostika systému" v této 
obrazovce Vás dostane na obrazovku "pohled na systém diagnostiky" Řízení je 
nakonfigurováno. Tam najdete diagnostické informace o zařízeních schopných 
funkce diagnostiky. 

 
Obr 41 

 
Obrazovka "001.1_Thema_A" Kliknutím na tlačítko "systémové diagnostiky" na 
obrazovce "001.0_Overview" vám bere na této obrazovce. Na této obrazovce 
můžete najít "zobrazit diagnostika systému" nastavená Ovládací. Ovládání vám 
dodává s diagnostickým informacím připojen diagnostika-schopné zařízení. 
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Obr 42 

Pokud diagnostická zpráva čeká, symbol se změní. Chcete-li získat pokračující 
diagnostické informace, klikněte na název v řízení, pro která je zobrazena 
chyba. Musíte kliknout na stanovení úrovně, až se dostanete k chybě. V 
následné nabídce obrazovky uvidíte, jak je chyba (modul odstraněn). Zobrazí 
se jako nakonfigurovaný v ovladač. 

 
Obr 43 

 

Obrazovka "002.0_Support_Overview" Kliknutím na tlačítko "Podpora" na 
obrazovce "000.0_Startscreen" se dostanete ke spořiči obrazovky. V této 
obrazovce je k dispozici, informace o podpoře, pokud si přejete další informace, 
tak klikněte na jednotlivé oblasti v této obrazovce. 
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Obr.44 

 

Obrazovka "000.1_System" Na této obrazovce klikněte na ikonu "šroubováku". 
Uživatel má k dispozici následující možnosti v této obrazovce. Zobrazení 
virtuální klávesnice • Spusťte Správce úloh • Kalibrace dotykového panelu • 
Přejít na „TransferMode“ • „Ukončit runtime“ 
 

 
Obr 451 
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7 ZÁVĚR 

V bakalářské práci bylo dosaženo čtyř příkladových projektů pro operátorské 
panely, které jsou po zhotovení schopné nasazení do běžného průmyslového 
prostředí. Za účelem dostupnosti těchto řešení jako knihoven, pro běžné 
aplikace. V práci jsou popsány zařízení a komunikace, která je použita u 
jednotlivých příkladů. Prvním typem příkladu, je časová synchronizace HMI 
(HUMAN MACHINE INTERFACE) s PLC S7-300 (Programmable Logic 
Controller). To lze uplatnit, pokud je naše aplikace závislá na duplicitním čase 
automatu a zvoleného panelu. Odzkoušen k této úloze byl panel z řady Basic 
KTP1000. Daný program a zprovoznění synchronizace bylo uskutečněno 
v programu TIA Portal (Totally Integred Automation).  

 Jako druhá aplikace byla uskutečněna s návrhem receptur pro operátorské 
panely, konkrétněji z řady Comfort, neboť Basic panely nepodporují 
export/import CSV souborů omezují obrazovkový pohled receptur mnohé další 
nevýhody. Kromě časové synchronizace nebylo třeba u ostatních příkladových 
projektů, programovat např. v Ladder diagramu. Většina úkolů měla charakter 
dobré znalosti TIA Portálu a v něm patřičné konfigurace. Automat pro tuto úlohu 
byl zvolen z řady S7-1500. V této aplikaci tedy byl využit hardware z novějších 
řad Simatic.  

Asi jediná aplikace, jež nemá zásadní problémy s výběrem hardwaru, je 
příkladový projekt na obsluhu poruchového systému. Zde se nenaskytl, žádný 
problém ani u Basic operátorského panelu ani u nižších řad programovatelných 
automatů. Alarmová hlášení nemají své vlastní obrazovky, jak lze vidět 
z topologie v příloze PDF. Ale pouze „vyskakovací okna“ zakomponovány 
z šablony obrazovkového managementu.  

Dalším úkolem byla diagnostika fieldbusu PROFIBUS, PROFINET. Tato 
metoda byla realizovaná pro panel též z řady SIMATIC Comfort, neboť Basic 
panely tuto diagnostickou funkci nepodporují. A jako programovatelný automat 
byl zvolen z řady S7-300, který je téměř srovnatelný svou podporou pro 
aplikace s PLC řady S7-400. Tudíž, programovatelný automat není v programu 
bakalářské práce využit. Pro diagnostiku byla použita z hlediska realizace, 
v podstatě jen řádná konfigurace PLC a HMI, tak aby funkce později přidaná z 
„controls“ okna TIA Portálu, bez problémů plnila požadavky. 

Na závěr je nutno zmínit, že všechny aplikace byly též odzkoušeny v RT 
(RunTime) panelech, které neumožňují přesuny dat mezi PLC a HMI 
(např.funkce pro stažení záznamu dat u receptur z PLC do HMI 
RecipeViewGetDataRecordFromPLC) tedy nebyla funkční ani časová 
synchronizace. 
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Seznam příloh 
Příloha 1. DVD obsahuje: 
a) Prikladove_projekty.zip (program) 
b) Topologie obrazovek.pdf 
c) Bakalarska_prace.pdf 
 
 


