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Abstrakt 

Veřejná část této práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti průmyslové vizualizace od 

definic základních pojmů, až po konkrétnější popis typů a možností současné 

vizualizace. Praktická část se zabývá návrhem a sestavením aplikace pro automatický 

import dat a vytvořením knihovny symbolů dopravníkové techniky pro prostředí Zenon. 

Tato část je z důvodu ochrany firemního know-how společnosti atx – technická 

kancelář pro komplexní automatizaci s.r.o. neveřejná. 
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Abstract 

Public part of this work summarizes theoretical knowledge of industrial visualization 

from definition of basic concepts to more specific description of the types and 

possibilities of current visualization. The second part deals with design and creation 

application for automatic data import and creation of graphic library of symbols 

conveyor technology for Zenon. To protect know-how of atx – technicka kancelar pro 

komplexni automatizaci s.r.o. is this part private. 
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1 ÚVOD 

Zadání této práce vzniklo díky vstřícnému kroku vedení společnosti atx - technická 

kancelář pro komplexní automatizaci s.r.o. (dále jen atx). Jejím hlavním cílem je na 

základě uvolněných interních materiálů, projektů a odborných konzultací se zástupcem 

společnosti, implementovat firemní standard vizualizace do perspektivního 

vizualizačního nástroje Zenon od rakouské firmy COPA-DATA. V důsledku to 

znamená nastudování současných firemních postupů a standardů při tvorbě vizualizace, 

vytvoření nástroje pro hromadný import tagů a příprava knihovny základních symbolů 

dopravníkové techniky pro specializované vizualizační prostředí Zenon. To má  sice 

společnost atx k dispozici již dosud, ale jeho nasazení je v současnosti pracné a málo 

efektivní. Pokud by ale byly pro Zenon vytvořeny základní funkční bloky dle firemního 

standardu a pokud by vznikl nástroj umožňující hromadné generování tagů a jejich 

konfiguraci, nasazení Zenonu se významně usnadní. Právě toto usnadnění je hlavním 

cílem této diplomové práce. 

V teoretické části tohoto dokumentu jsou obecně vysvětleny principy průmyslové 

vizualizace, popsány její nástroje a definovány pojmy používané v této oblasti 

automatizace. Dále je nastíněn přístup k tvorbě vizualizačních aplikací ve firmě atx a 

jsou popsány hotové firemní projekty, které byly pro tuto práci k dispozici.  

Další část, detailně popisuje potřebu, praktický návrh, algoritmus a implementaci 

programového nástroje pro automatický import datových typů, proměnných, reakčních 

matic a překladových tabulek do Zenonu. Pro budoucí použití je součástí i detailní 

návod pro import. 

Poslední část představuje popis požadavků, způsoby implementace a přehled 

symbolů připravené knihovny, navržené dle firemního standardu vizualizace. Popsána 

je i aplikace prezentující výsledky této části práce. 
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2 TEORETICKÝ ÚVOD DO PRÁCE 

2.1 Vizualizace 

Pojmem vizualizace obecně rozumíme reprezentaci informací, formou přirozenou 

lidskému vnímání, v tomto případě formou obrazu. Vizualizace reprezentuje v naprosté 

většině případů popisovanou scénu tak, aby byla co nejpřirozenější pro lidské uvažování 

a vnímání světa. Odpovídá tedy zkušenostem a poznatkům z reálného života člověka a 

většinou je realizována ve formě provázaných prostorově rozmístěných objektů (byť ve 

skutečnosti třeba i neexistujících). Díky tomu pozorovatel dokáže tyto informace vnímat 

a správně jim porozumět. 

Přespřílišná realističnost vizualizace je ale zároveň nežádoucí. V případě, že při 

pokusu o co nejskutečnější provedení obsluhu zahltíme zbytečně velkým množstvím 

složitých grafických objektů, bývá to z hlediska přehlednosti naopak na škodu. Jedná se 

například o pohyblivé části strojů, proudící médium a vykreslování stínů. 

2.1.1 Průmyslová vizualizace 

Průmyslová vizualizace je používána především ke sledování technologických procesů 

výroby a montáže v automatizovaných provozech. Obsluha díky ní má přehled o 

vnitřních procesech systému od nejnižších struktur (data od snímačů), až po zobrazení 

dat celého výrobního celku. Typicky se jedná o výměníkové soustavy, tepelné 

technologie, výrobní linky s dopravníkovou technikou apod. Ve velkém množství 

aplikací navíc můžeme sledovat údaje, chyby a hlášení i zpětně. 

Systémy pro vizualizaci a ovládání technologických procesů se v anglické 

terminologii označují většinou zkratkou HMI (Human-Machine Interface), v německé 

potom MMS (Mensch-Maschine-Schnitstellen). V českém ekvivalentu tento termín 

označuje rozhraní mezi strojem a člověkem. Označení HMI zpočátku příslušelo pouze 

hardwarovým prostředkům, typicky operátorským panelům samostatných linek nebo 

přístrojů. V současnosti jsou již ale pod tento pojem zařazovány i mnohem 

sofistikovanější softwarové prostředky vizualizace. [2] 

Rozsáhlé průmyslové systémy zprostředkovávající řízení, monitoring a vizualizaci 

technologických procesů, jsou označovány termínem SCADA (Supervisity Control and 

Data Acquisition). Zpočátku se jednalo o rozsáhlé, ale centralizované a funkčně 

izolované systémy. Především s nástupem LAN sítí a jejich implementace do SCADA 

vznikla nová generace distribuovaných systémů umožňujících propojení více stanic, 

rozdělování úkolů a sdílení dat v reálném čase. Moderní SCADA systémy již využívají 

obecně standardizované komunikační protokoly, což z nich dělá mnohem univerzálnější 

nástroje pro monitorování a řízení technologických procesů. [3] 
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OBR. 1: VIZUALIZACE ENERGY MANAGEMENT SYSTÉMU [4] 

2.1.1.1  Lokální a centrální vizualizace 

Z hlediska komplexnosti lze vizualizaci rozdělit na lokální a centrální. Lokální 

zobrazuje nižší stupeň technologického procesu, poblíž kterého je i umístěna. Informuje 

obsluhu konkrétního zařízení o detailech procesu a poruchách a vzhledem k tomu, že je 

umístěna v bezprostřední blízkosti, umožňuje často ve speciálním režimu i manuální 

ovládání zařízení. [5] 

Lokální úroveň vizualizace bývá často omezena výkonem a funkcemi osazovaných 

výpočetních prostředků a zobrazovacích jednotek, které jsou pro ni k dispozici. 

Vizualizovaný proces je tedy často reprezentován pouze jednoduchými, popř. textovými 

symboly. Vzhledem k růstu prodeje grafických operátorských panelů s dotykovým 

ovládáním a poklesem prodeje textově orientovaných displejových systémů, ale toto 

omezení pravděpodobně časem ztratí do značné míry svou podstatu. [7] 

Definice pojmu centrální vizualizace zahrnuje ve své podstatě SCADA systémy, 

uvedené v  kapitole 2.1.1. Centrální vizualizace dokáže poskytovat nejen data o 

ucelených částech provozu včetně různých statistických údajů, ale i data od 

jednotlivých zařízení. Jak lze odvodit z názvu, tento druh vizualizace je spuštěn na 

jednom serveru nebo průmyslovém PC, s kterým mohou vizualizační klienti vzdáleně 

komunikovat. Aplikace pro potřeby centrální vizualizace jsou oproti lokální tvořeny ve 

složitějších vývojových prostředích, za použití vyšších programovacích jazyků. To 
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dovoluje implementovat do vizualizace náročnější funkce a funkce nadřazených 

systémů. Tyto aplikace jsou navíc nasazeny na výkonnějších PC a dovolují tak lepší 

grafickou reprezentaci dat. [5] 

2.1.1.2 Vizualizační nástroje 

Nejběžnějším způsobem průmyslové vizualizace je realizace prostřednictvím 

specializovaných softwarových nástrojů využívajících operátorských panelů. Aby byl 

přehled komplexnější, jsou v této kapitole zobrazovací systémy stručně popsány. 

 Nejběžnější softwarové nástroje pro průmyslovou automatizaci 

Nejběžnější softwarové nástroje, které jsou používány v průmyslové automatizaci lze 

rozdělit do dvou skupin. V prvním případě je to software určený jak pro tvorbu řídícího 

programu, tak i příslušné vizualizace. To je například Automation Studio od fy. B&R a 

Siemens TIA Portal. Další skupinou jsou specializované vizualizační nástroje, které 

mohou být co do schopností a možností ještě sofistikovanější než ty z předchozí 

skupiny. Typickým představiteli tohoto systému je např. InTouch, Control Web  nebo 

Zenon od fy. Copa-Data, s kterým je úzce svázána praktická část této práce a o kterém 

je detailněji pojednáno v kapitole 2.3. [1] 

 Zobrazovací systémy 

Pod pojmem zobrazovací systém se v tomto případě ukrývá vizualizace na 

velkoplošných zobrazovačích (Obr. 2). Význam těchto systémů cílí především do 

oblasti zlepšení celkové efektivity výroby provozu. Vizualizační tabule jsou umístěny 

na dobře viditelných místech ve výrobních halách a zobrazují hlavně klíčové výrobní  

procesy. Zaměstnanci tak mají 

přehled o výkonu směny, 

plnění plánu, zmetkovitosti, 

nejčastějších chybách, 

potřebách navazujících 

provozů apod. Tyto informace 

mají za cíl zvýšení 

výkonnosti, zrychlení procesu 

odstranění chyb a poruch, 

zefektivnění komunikace s 

cizojazyčnými zaměstnanci, 

ale i zvýšení motivace mezi 

směnami. 

K dispozici jsou dva typy těchto zobrazovacích panelů a to ve formě LED tabulí 

vyráběných na míru potřebám linky a ve formě velkoplošných LCD nebo plazmových 

 

OBR. 2: VELKOPLOŠNÝ ZOBRAZOVAČ [6] 
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monitorů. LED tabule zobrazí pouze textové znaky a mají samozřejmě o poznání 

omezenější možnosti. [8] 

2.1.1.3 Komunikace mezi vizualizační aplikací a PLC 

Přímé spojení 

Máme-li při praktické realizaci vizualizace k dispozici software i hardware od jednoho 

výrobce, bývá situace při konfiguraci komunikace mezi PLC a prostředím značně 

usnadněná. Obvykle lze jednotlivé komponenty v aplikaci jednoduše vybrat podle 

katalogového označení z připraveného menu. Tak je tomu například při použití 

Automation Studia a hardwarových komponent od fy. B&R, nebo WinCC a hardwaru 

od fy. Siemens.  

Pokud máme při tvorbě k dispozici komponenty různých výrobců, je nutné, aby 

vizualizační prostředí mělo k dispozici příslušné ovladače pro tento hardware. To je i 

případ vizualizačního prostředí Zenon, kterému se tato práce prakticky věnuje. Velká 

skupina těchto ovladačů bývá součástí prostředí už po instalaci, některé je třeba přidat 

ručně. To zda jsou tyto ovladače k dispozici zdarma nebo za poplatek, závisí na cenové 

politice příslušného dodavatele vizualizačního prostředí. [5] 

OPC 

Přímý způsob komunikace uvedený v předchozí kapitole, předpokládá přístup k datům, 

pouze prostřednictvím speciálně vyvinutých ovladačů pro každé prostředí. Při 

kombinaci komponent od různých výrobců, tak může docházet ke konfliktům přístupu 

k hardwaru nebo i absenci příslušných ovladačů pro konkrétní aplikace. Z toho důvodu 

byl vytvořen speciální komunikační standard, který vznikl spoluprácí velkého množství 

firem (zabývajících se automatizací) a společnosti Microsoft. Tento standard nese 

jméno OPC a jeho specifikace je volně přístupná technická dokumentace, stanovující 

pravidla chování a konfiguraci standardního OPC rozhraní. Existuje několik specifikací 

určených pro typické použití v oblasti průmyslové automatizace. Hlavním cílem OPC je 

umožnit všem klientským aplikačním programům, konzistentní přístup ke všem datům 

technologického provozu, nezávisle na výrobci hardwaru. Díky tomu mají zákazníci 

svobodu ve volbě dodavatelů různých částí technologických celků a výrobci hardwaru 

postačí pouze jeden soubor softwarových komponent pro všechny jeho zákazníky. 

Při výměně dat mezi zařízeními, je využito známé schéma klient/server. K serveru 

se může připojit více klientů od různých výrobců. V typické aplikaci OPC se 

architektura informačního systémů skládá z tříúrovňové struktury, což znamená, že 

takto vystavěné systémy lze zapojit i do nadřazených podnikových informačních 

systémů (MES, ERP). 

Standard OPC se stal velice úspěšným a v současnosti již většina výrobců dodává 

OPC servery ke svým PLC. Také většina vizualizačních programů (včetně Zenonu) již 
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v základní verzi obsahuje klientskou část OPC a dokáže tak data prostřednictvím tohoto 

standardu zpracovávat. [9] 

2.1.2 Obecné principy průmyslové vizualizace 

Struktura a architektura vizualizační aplikace, by měla odpovídat zaběhnutým 

standardům a postupům tak, aby se obsluha ve vizualizaci rychle a dobře vyznala a aby 

použité prvky byly jednoznačné. Z hlediska tohoto požadavku je dobré držet se 

zaběhnutých pravidel. Tato obecná pravidla se vývojáři naučí především z praxe a 

z hotových projektů, není ale od věci je trochu nastínit. Uvedená pravidla, vzniklá na 

základě mnohaleté praxe, jsou čerpána především z [5]. 

2.1.2.1 Obrazovky vizualizace  

Vizualizační aplikaci je vhodné rozdělit na několik základních částí, tzv. rámců nebo 

segmentů. Tak jak je tomu člověk zvyklý u rozsáhlejších dokumentů, je vhodné, aby 

aplikace obsahovala záhlaví a zápatí pro rychlou orientaci. Samotnou vizualizaci a 

hlavní ovládací prvky technologického procesu je vhodné vložit do hlavní části 

obrazovky - tedy do středu. 

V záhlaví se většinou uvádí loga společností, základní data projektu, aktuální datum 

a čas, přihlášený uživatel apod. Do zápatí je vhodné vkládat navigační a příkazová 

tlačítka pro přechod mezi jednotlivými obrazovkami. Tyto obrazovky odpovídají 

vlastně strukturálnímu rozdělení celé vizualizace na menší celky a je možné vytvářet je i 

hierarchicky. Obrazovky lze rozdělit na 3 typy: přehledové, detailní a speciální.  

Přehledové jsou v hierarchii nejvýše a schematicky zobrazují rozmístění linek 

celého technologického procesu a hlavní data. Většinou respektují základní rozdělení 

uvedené v předchozím odstavci.  

Na detailní obrazovce lze nalézt podrobnosti a konkrétní blok funkčního celku 

s odpovídajícím popisem.  

Speciální obrazovky jsou v aplikaci zastoupeny většinou jen jednou a mají dost 

specifický účel. Například může jít o obrazovku pro nastavení a sledování komunikace, 

nastavení systému,  změnu hesla apod. 

2.1.2.2 Základní pojmy a funkce vizualizačních aplikací 

Tag 

Pojem tag se v oblasti vizualizace používá jako ekvivalent proměnné, která s sebou ale 

nese více informací (alarm, adresu, překlad apod.). Lze ho tedy chápat i jako objekt. 

Poměrně často se lze setkat i s počeštěným tvarem množného čísla tagy. 
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Alarm 

Důležitou funkcí každé vizualizační aplikace je schopnost generovat tzv. alarmy. Pod 

pojmem alarm si lze představit předem definovanou událost v technologickém procesu, 

která je ve větší či menší míře důležitá pro obsluhu. Typicky je generován v momentě, 

kdy tag dosáhne limitní hodnoty. Alarmy mohou být v aplikaci reprezentovány mj. 

formou textových zpráv, které jsou většinou k dispozici chronologicky seřazené na 

jedné detailní obrazovce. Určité množství časově nejbližších alarmů je vhodné 

zobrazovat na přehledových obrazovkách. Součástí alarmu může být datum a čas 

vzniku události, popis, označení stavu, název tagu, který alarm vyvolal, apod. 

Trendy 

Pojem trendy je opět množným číslem počeštěného anglického slova trend. Jako český 

ekvivalent se většinou chápe graf nebo vývoj v čase. Trendy se používají k ukládání 

hodnot veličiny s časovou značkou. Může jít např. o teplotu a tlak. V momentě, kdy tyto 

hodnoty překročí předem stanovenou mez, mohou být generovány příslušné alarmy.  

 Uživatelské úrovně 

Často je vhodné ve vizualizační aplikaci definovat přístupové úrovně k jednotlivým 

obrazovkám nebo funkcím. Hlavním účelem je zamezit neodborným zásahům obsluhy 

např. do nastavení. 

 Záznamy a evidence produkce 

Kvůli zpětné kontrole a celkovému přehledu o kvalitě procesu je vhodné zaznamenávat 

a archivovat důležité hodnoty. Evidence produkce výroby tak poslouží k celkovému 

přehledu o vyrobených kusech i v závislosti na jednotlivých částech linky. Na 

přehledové obrazovce linky, může být kromě počtu vyrobených kusů i přehled všech 

prostojů a alarmů. Je vhodné mít také k dispozici přehled operací uživatelů přihlášených 

do systému. 

2.1.2.3  Grafická reprezentace dat 

Barevné kombinace, použité při návrhu vizualizační aplikace, je vhodné volit tak, aby 

každý z příbuzných stavů měl svoji barevnou reprezentaci. Obvykle pro výběr barev 

existují návrhová pravidla, přiřazující jednotlivým typům stavů barvy, které umožní 

obsluze intuitivní chápání na základě zkušeností. Světle zelená tak např. indikuje aktivní 

automatický režim, červená poruchu, žlutá manuální režim apod. 

Podle podobných pravidel je dobré se řídit i v případě vizualizace jednotlivých částí 

technologického celku, zjednodušenými obecnými symboly. Dovnitř těchto objektů lze 

potom umístit jednoduché symboly představující indikátory stavu zařízení, vyjádřené 
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jednoduchou značkou. Tento specifický symbol by měl být jednoznačný a zároveň co 

nejjednodušší a nejpopisnější. 

Obsluha seznámená a navyklá práce s těmito symboly se dokáže v této vizualizační 

aplikaci rychle a intuitivně pohybovat a není pro ni většinou problém, přecházet 

v případě potřeby mezi jednotlivými technologickými částmi (a jejich vizualizacemi) 

v rámci celé výroby. [5] 

2.1.2.4 Firemní standard vizualizace 

Standard vizualizace firmy atx, je určen pro potřeby zaměstnanců této společnosti nejen 

při návrhu vizualizačních aplikací. Sjednocený standard návrhu usnadňuje kooperaci 

jednotlivých oddělení a pracovníků při tvorbě a nasazování komplexních projektů 

v oblasti průmyslové automatizace. Tento standard je podrobně popsán v interních 

(neveřejných) firemních dokumentech [5] a [10], které jsou pro potřeby této práce 

k dispozici. V následujících částech této práce z nich bude vycházet především návrh 

hlavních objektů v prostředí Zenon. 

Samotný firemní standard je konkrétním popisem pravidel při návrhu vizualizace 

touto společností a mj. obsahuje všechny části uvedené v kapitole 2.1.2: Obecné 

principy průmyslové vizualizace. Standard exaktně definuje symboly, piktogramy a 

barevné značení prvků, používané firmou při návrzích vizualizace. Zároveň detailně 

definuje i základní stavební bloky dopravníkové techniky, jejich grafickou podobu 

včetně ustálených formátů pojmenování, popisu, použitých proměnných, vytvořených 

funkcí, piktogramů atd. Detaily tohoto standardu tato práce z důvodu ochrany firemního 

know-how neuvádí. 

2.2 Hotové projekty, makra a programy 

Pro účely této práce a především praktické části práce navazující, jsou k dispozici 

kromě interních firemních dokumentů i dva hotové projekty. Je to zejména proto, že 

praktická část je z hlediska pochopení i pracnosti značně náročná. Tyto projekty budou 

sloužit k navázání na stávající postupy při tvorbě vizualizace oddělením SW PC firmy 

atx. Prvním projektem je speciální aplikace, jejíž částečná obdoba by měla být 

v praktické části této práce realizována. Druhý projekt slouží především k seznámení s 

programovým prostředím aplikace Zenon. Oba projekty jsou popsány podrobněji 

v následujících 2 kapitolách. 

2.2.1 Generátor LocalVisu  

Aplikace Generátor LocalVisu slouží jako generátor klíčových podkladů pro lokální 

vizualizaci v sytému InTouch. Generováním klíčových podkladů se rozumí spojení 

dvou základních definujících bloků a vytvoření modulů pro usnadnění tvorby a 

generování lokální vizualizace. Protože oba vstupní soubory jsou v tabulkové formě, 

jsou pro práci s nimy použita makra v prostředí MS Excel.  
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Prvním spojovaným blokem je tzv. ObjectLibrary soubor, obsahující definici všech 

typových prvků dopravní techniky (např. válečkový dopravník, otočný stůl,…), včetně 

alarmů a tagů, které budou v projektu užity. Jedná se o velice rozsáhlý dokument v XLS 

formátu. Jeho speciálního součástí je ve formě listu, tzv. Translation matrix (překladová 

matice), definující ekvivalentní alarmy ve více jazycích. Každý typový prvek má 

v souboru další vlastní list s jednotnou strukturou, definující podrobné vlastnosti jako 

např. stavové zprávy, odpovídající byte a bit k těmto zprávám, komentář apod. 

Druhým spojovaným souborem je LineDefinition. Jedná se opět o XLS soubor, který 

obsahuje definice všech zařízení pro konkrétní PLC, včetně adres, visu-variant a dalších 

parametrů. 

Spojením a filtrací těchto 2 souborů jsou připraveny moduly pro generování tagů, 

alarmů, jazykových mutací a ovladatelnost pultů. Generování za pomoci této aplikace 

spočívá v provedení několika dílčích úkonů, které lze poměrně detailně konfigurovat 

pro konkrétní účely. Tato sekvence 4 kroků je naznačena na Obr. 3. Výsledkem procesu 

jsou data v CSV formátu, což je jednoduchý souborový formát pro výměnu tabulkových 

dat. Tato data jsou oddělena čárkou a uspořádána takovým způsobem, aby je bylo 

možné importovat do vizualizační aplikace [11].  

 

OBR. 3: SEKVENČNÍ POSTUP GENEROVÁNÍ KLÍČOVÝCH PODKLADŮ PRO VIZUALIZACI 

2.2.2 Vizualizace připojování náhradní napájecí sítě 

Další aplikací je kompletní verze vizualizace zařízení, pro řízení připojování náhradní 

napájecí sítě agregátů. Vypracovaná vizualizace je určena pro platformu Zenon a 

v praktickém nasazení běží na 4 PC, vzájemně propojených prostřednictvím TCP/IP 

Načtení dat ze souboru LineDefinition 

Načtení ObjectLibrary souboru a příprava dat 

zsouboru DB80 

Generování tagů pro lokální vizualizaci 

Export do CSV formátu 
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protokolu. Každé PC komunikuje s PLC prostřednictvím S7 TCP-IP driveru a zobrazuje 

příslušná data. 

Kromě spuštění samotné simulace vizualizace v prostředí Zenon, je možné projekt 

otevřít i v editoru. Díky tomu se lze seznámit nejen se samotnou vizualizací, ale i se 

způsobem a strukturou jejího návrhu.  

Samotný vzhled aplikace je rozdělen do několika rámců, respektujících pravidla 

uvedená v kapitole 2.1.2. Kromě záhlaví, zápatí a vlastního těla vizualizace je zde ještě 

Netz panel a Color info panel. Vlastní tělo vizualizace zabírá největší část obrazovky a 

umožňuje obsluze ovládat a sledovat stavy zařízení, odpovídající jednotlivým 

obrazovkám. V záhlaví jsou loga, základní ovládací prvky a přihlašování k aplikaci.  

V zápatí se nacházejí navigační tlačítka, umožňující uživateli přepínat mezi 

jednotlivými obrazovkami. Netz panel indikuje aktivní napájecí síť pro agregáty 

(normální nebo náhradní). Color info panel slouží obsluze ke snadné orientaci ve 

zvolených barevných kombinacích.  

Alarmová událost je obsluze oznamována zobrazením červeného rámce v horní části 

obrazovky a blikáním příslušného symbolu. Pro sledování všech alarmů slouží 

obrazovka Melde Speicher. Alarmy jsou barevně děleny do kategorií Störung, Warnung 

a Meldung (porucha, výstraha, oznámení). 

Důležitou vlastností je rozdělení přístupových práv jednotlivým uživatelským účtům 

obsluhy. Pro běžnou obsluhu zařízení je definováno 5 úrovní, plus administrátorská. 

Během vytváření uživatelského účtu pro obsluhu je nutné, přiřadit účtu jednu z těchto 

úrovní, přidělující uživatelům práva pro vstupování do jednotlivých obrazovek 

vizualizace. [12] 

2.3 Zenon 

Aplikace Zenon je softwarový systém typu HMI/SCADA od rakouské firmy Copa-

Data. Tento systém umožňuje operátorům sledování reálných procesů v technologickém 

zařízení, výrobní hale nebo při ovládání technického zařízení budov. Přestože 

v podvědomí odborné veřejnosti v ČR se zatím stále příliš neusídlil, zaznamenává tento 

nástroj v posledních letech veliké úspěchy a jeho pozice na světovém trhu 

HMI/SCADA systémů prudce roste. Jeho přednosti i příští význam dokazuje např. 

rozhodnutí automobilky BMW z roku 2008, celosvětově implementovat Zenon ve všech 

svých provozech, což znamenalo dodávku v podobě více než sedmi tisíc licencí 

softwaru. [13] 

Systém Zenon je v současné verzi 6.5 plně kompatibilní se všemi typy systému 

Windows od varianty Windows CE, přes systémy 2000/NT, až po nejnovější verzi 

Windows 7. K dispozici je i verze pro PDA umožňující sledovat kritické informace a 

obsluhovat řízenou soustavu prostřednictvím kapesního PC z jakéhokoli místa podniku. 

Další výhodou je jednoduchost a rychlost osvojení práce s tímto programem. 

Vizualizační aplikace lze vytvářet bez znalostí programování a s možností maximální 
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parametrizace. Vývojové prostředí je nezávislé na tom, pro jakou cílovou platformu 

bude program určen. 

 

 

OBRÁZEK 4: LOGO VIZUALIZAČNÍHO NÁSTROJE ZENON 

 

Integrovanou součástí je editor prostředí VBA s předdefinovanými průvodci a 

rozhraním XML, což jsou funkce, které budou při implementaci firemního vizualizační 

standardu využívány v následující části práce. Vzhledem k současným požadavkům na 

strukturu výrobního podniku je také standardní integrovanou vlastností systému 

schopnost zajištění vertikální integrace dat. Je tedy možné shromažďovat výrobní data 

z PLC a poskytovat je dále ke zpracování nástrojům na vyšší úrovni (MES, ERP).  

Integrovaný nástroj Straton umožňuje společně se zobrazením řízených procesů i 

programování PLC dle normy IEC 61131-3.  

Další vlastností je např. modulární princip přizpůsobení systému podle požadavků 

uživatele. Kromě standardních integrovaných funkcí tak lze využít další množství 

samostatných modulů, např. pro archivaci, generování zpráv nebo SQL server. 

Mimo klasického modelu nasazení s jedním serverem a více klienty, umožňuje 

Zenon i decentralizované uspořádání s několika servery, což se uplatní především při 

použití kruhové redundance. Pokud dojde v systému k výpadku hlavního serveru, 

přejímá jeho roli záložní server s tím, že mechanismus přepínáni mezi servery je 

zajištěn systémem Zenon. Při použití kruhové redundance se každé PC stává pro dané 

aplikační programy zároveň serverem i klientem, což minimalizuje náklady na 

dodatečný hardware i software. [14] 

Výše popisované funkce jsou pouze částečným nastíněním možností tohoto velice 

komplexního vývojového softwaru. Už díky tomu je zřejmé, že komplexnost, možnosti 

a význam tohoto nástroje jsou na velmi vysoké úrovni a že s ním i u nás velká část 

odborníků v automatizaci s velkou pravděpodobností v budoucnosti setká osobně. 
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OBR. 5: EDITOR PROSTŘEDÍ ZENON 6.5 
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3 GENERÁTOR VIZUALIZACE 

3.1 Úvod 

Při vytváření vizualizace rozsáhlých výrobních linek je třeba ve vizualizačním 

programu vytvářet tisíce proměnných, adresovat je a zároveň prostřednictvím limitních 

událostí definovat alarmy. Výsledkem tohoto stavu je nadmíru pracná a značně rutinní 

činnost programátora. To se nepříznivě projeví jednak na nákladech (kvůli hodinové 

mzdě) a zároveň i na zvýšeném množství chyb, kterých se vývojář při rutinní práci zcela 

jistě dopustí. Často se navíc PLC program rychle mění a spousta komponent se přidává 

dodatečně. 

Z tohoto důvodu je vhodné zavést vhodně sestavenou specifikaci, kterou bude 

možné využít k dávkovému zpracování a hromadnému importu dat do vizualizačního 

projektu a  v případě úpravy struktury projektu pomoci programátorovi změny rychle 

přenést i do vizualizace. 

Výhodou úspěšného vyřešení tohoto problému je především výrazná úspora 

nákladů, což může firmě přinést nejen vyšší zisk, ale především je díky tomu 

zvýhodněna již při usilování o zakázku prostřednictvím cenové nabídky. 

3.1.1 Předchůdci aplikace 

Myšlenka automatického importu dat na základě podkladů od PLC oddělení 

samozřejmě není nová. Na tomto principu funguje generátor popsaný v kapitole 2.2.1. 

Tato aplikace, sloužila ke generování CSV souboru použitelného pro import dat pro 

konkrétní zakázku a prostředí InTouch. 

3.2 Charakteristika požadavků na aplikaci 

Po zkušenostech z menšího projektu, kde byla vizualizace vyvíjena v prostředí Zenon, 

vznikl ze strany společnosti atx požadavek na vývoj aplikace pro import tagů a 

proměnných právě pro toto prostředí. S podobnou aplikací by bylo možné Zenon použít 

i na daleko rozsáhlejší a komplexnější projekty. 

Původní představa předpokládala vytvoření podobného generátoru jako byl ten pro 

InTouch, opět za využití maker v prostředí MS Excel. Ke generování mají být použity 

následující soubory: 

3.2.1.1  Object library file (OL) 

Tento soubor obsahuje detailní specifikaci velkého množství komponent, používaných 

na výrobních linkách. Jedná se o XLS soubor s desítkami listů a stovky řádků v každém 

z nich. Každá komponenta má vlastní list s definovanými stavovým zprávami, 

procesními proměnnými, odpovídajícími hláškami ve vizualizaci apod. Mimo jiné je 
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zde i list s tzv. překladovou maticí, kde jsou definovány ekvivalenty hlášek do 

vizualizace v několika jazycích. 

Definici významných (ve smyslu užitečnosti pro import) parametrů v OL  popisuje 

Tab. 1. 

 

Název pole Význam 

Index Unikátní číslo komponenty na lince 

Device Unikátní označení komponenty 

DeviceDescriptionID ID řetězce s typem komponenty v překladové tabulce 

umístěné v OL souboru 

FC Číslo funkce v PLC programu, které definuje jeho 

vlastnosti v OL souboru. Slouží k relaci mezi OL a LD  

Visu Varianta vizualizace (jedna komponenta může 

generovat více typů stavových zpráv) 

DB Adresa příslušného datového bloku PLC 

DB Offset Offset v příslušném datovém bloku PLC 

TAB. 1: VÝZNAM PARAMETRŮ V OL SOUBORU 
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3.2.1.2 Line definition file (LD) 

LD soubor obsahuje seznam všech komponent použitých na lince v konkrétním 

projektu. Důležitým údajem jsou adresy příslušných datových bloků v řídících PLC.  

Definici významných (ve smyslu užitečnosti pro import) parametrů v tomto souboru 

popisuje Tab. 2. 

 

Název listu Název pole Význam 

Overview FCNo. Jedinečné číslo typu zařízení, které 

slouží k relaci mezi OL a LD 

Overview SheetName Název listu v LD, kde je seznam všech 

parametrů příslušného zařízení 

definovaného FC 

Translation matrix Text ID ID textového řetězce s jazykovými 

variantami 

Translation matrix ENGLISH, 

GERMAN, … 

Jazykové ekvivalenty textových řetězců 

ve vizualizaci pro příslušné jazyky 

<list komponenty> VisuVariante Varianta vizualizace (jedno zařízení 

může generovat více typů stavových 

zpráv) 

<list komponenty> SM, SM2 Stavové zprávy 

<list komponenty> FM, FM2 Chybové zprávy 

<list komponenty> CW „Command word“ – ovládání 

komponenty 

<list komponenty> SD Zprávy od čidel 

<list komponenty> IF Stavové zprávy 

<list komponenty> PV Procesní hodnoty, které patří k dané 

komponentě 

<list komponenty> Byte Adresa bytu v datovém bloku 

<list komponenty> Bit Adresa bitu v datovém bloku 

<list komponenty> Text-ID Definice příslušného textového řetězce 

(relace k překladové tabulce) 

<list komponenty> Display in Visu Specifikuje, zda je zpráva zobrazena 

jako hláška ve vizualizaci 

TAB. 2: VÝZNAM VÝZNAMNÝCH PARAMETRŮ V LD SOUBORU 
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3.2.2 Klíčové požadavky zadavatele 

Tab. 3 shrnuje klíčové požadavky zadavatele na aplikaci, včetně nástinu řešení. 

Potřeba Priorita Navrhované řešení 

Import tagů na základě dvou 

typů souborů: 

 Definiční soubor 

linky (LD) 

 Knihovna objektů 

(OL) 

1 Tagy budou generovány na základě typu a 

počtu komponent umístěných na lince a 

definovaných ve speciálním souboru. 

Adresování proměnných bude prováděno 

na základě jiného souboru s parametry 

komponent. 

Kontrola integrity 

předkládaných souborů 

1 Předložené vstupní soubory budou před 

importem zkontrolovány. 

Kontrola kompatibility 

předkládaných souborů 

1 Před importem bude zkontrolováno, zda 

jsou v souboru s parametry skutečně 

definovány všechny potřebné komponenty. 

Generování vhodných 

datových typů 

1 V závislosti na typu komponent budou 

generovány vhodné datové typy. 

Minimalizace využívaného 

počtu proměnných  

1 Každá limitní hodnota od čidla by 

v ideálním případě neměla mít vlastní 

proměnnou, ale využívat jeden bit ze 

společné. 

Možnosti konfigurace obou 

vstupních souborů 

2 Parametry z hlediska pozice hodnot ve 

vstupních souborech by měli být 

konfigurovatelné. 

Možnost konfigurace názvu 

proměnných 

2 K názvu proměnné by měl volitelně jít 

připojit další parametr (název PLC, typ 

zařízení, skupina zařízení).  

Generování proměnných 1 Aplikace bude generovat všechny 

proměnné definované v LD souboru. 

Adresování proměnných 1 Všechny proměnné budou automaticky 

adresovány podle parametrů v LD souboru 

a použitého driveru. 

Generování odpovídajících 

alarmů 

1 K proměnným budou vytvořeny limity na 

základě OL souboru. 

Import překladových 

tabulek 

3 Součástí OL je i tabulka překladů pro 

definované jazyky.  

TAB. 3: KLÍČOVÉ POŽADAVKY ZADAVATELE 

Je velice pravděpodobné, že aplikace bude v budoucnu modifikována nebo rozšiřována 

a proto byl zároveň vznesen i požadavek na dostatečně přehledný a okomentovaný 

zdrojový kód. 
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3.3 Charakteristika aplikace 

Původním předpokladem bylo, že aplikace bude z hlediska architektury vyvinuta 

stejným způsobem jako generátor popsaný v kapitole 2.2.1. Ten pomocí tzv. maker 

programovatelného prostředí MS Excel, generuje specifický spojovací soubor v CSV 

formátu se striktně danou strukturou a v dalším kroku je importován do projektu. Po 

důkladném zkoumání možností Zenonu, ale vyšlo najevo, že je možné využít daleko 

rafinovanějšího přístupu. Ten spočívá ve využití programovacího prostředí, 

implementovaného do editoru. Díky němu, lze přímo do vizualizačního prostředí 

umístit průvodce s grafickým rozhraním, využívajícím knihovny jazyka VB. Zároveň je 

možné, přistupovat do otevřeného projektu pomocí objektového modelu programování. 

To znamená, že velkou část projektu je možné dynamicky nejenom upravovat, ale i 

generovat pomocí programového kódu v jazyce VBA. Výhody oproti původnímu 

konceptu s použitím spojovacího souboru jsou zřejmé: 

 

 Rozhraní pro import ve formě průvodce, které uživatele provede celým 

procesem, je pro uživatele mnohem příjemnější a jednodušší. 

 Odpadá nutnost používání spojovacího souboru zvyšující 

pravděpodobnost vzniku chyb 

 

Drobnou nevýhodou je to, že programová dokumentace (i když je jinak na velice dobré 

úrovni) nepokrývá všechny objekty a metody na sto procent a tak je třeba si občas 

domýšlet. S trochou trpělivosti, ale lze problém vyřešit zkoumáním struktury objektů 

v ladícím módu (tzv. debug mode). 

Hotovou aplikaci, lze spustit pomocí programového menu v editoru. Průvodce 

uživatele celým procesem, krok za krokem, názorně provede. Jednotlivé operace mají 

svoje vlastní karty. Protože kroky, mohou být časově náročné, je během importu v dolní 

části vypisován průběh aktuálních operací. Karty, ze kterých je prováděna nějaká 

dávková akce, obsahují formulář na výpis chyb a přehled o proběhnutých operacích. 

Aby nedocházelo k neošetřeným stavům, je přechod na následující karty 

prostřednictvím tlačítek next umožněn až po tom, co úspěšně skončí předchozí operace. 

Vzhledem k tomu, že je průvodce určen pro odborníky, byla zde ponechána možnost 

přecházet zcela volně mezi kartami při klikání na jejich názvy. To má umožnit to, aby 

programátor, který zná princip generátoru, mohl využít jen některé jeho části. 

3.3.1 Prekvizity 

K provedení importu je třeba nainstalované vizualizační prostředí Zenon 6.51 a vyšší a 

oba definiční soubory pro import.  
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3.3.2 Struktura zdrojového kódu 

Jak již bylo uvedeno, veškerý zdrojový kód je zapsán v programovacím jazyce VBA. 

Program je rozdělen na 5 vzájemně spolupracujících částí: jsou zde 2 moduly formuláře, 

které představují rozhraní pro ovládání procesu importu (frmZenonImport, 

frmAboutWizard), hlavní modul s výkonnou částí aplikace (mdlZenonImport) a modul 

třídy (classDataType). Ten v jazyku VBA představuje kompletní definici třídy. 

Celý kód je pečlivě okomentovaný a strukturovaný, aby jeho případná modifikace 

byla co nejsnazší. Dále jsou používány ustálené názvy proměnných, z jejichž názvu je 

ihned patrný datový typ. Jak proměnné tak i procedury a funkce jsou pojmenovány co 

nejvýstižnějším názvem s použitím tzv. Lower-CamelCase konvence, tzn. slova více 

slovných názvů jsou spojena a začínají vždy malým písmenem. 

Formulář pro ovládání importu je rozdělen na celkem 10 karet, mezi kterými je 

možné přecházet prostřednictvím tlačítek next, back a ve speciálním případě i přímo 

klikáním na názvy karet. Jeho součástí je programový kód, který především obsluhuje 

události vyhodnocené prostřednictvím tohoto formuláře a volá tak funkce a procedury 

zapsané v modulu s výkonnou částí kódu (mdlZenonImport). Zároveň obsahuje funkce 

s předdefinovanou strukturou, které vyžaduje Zenon.  Jedná se pouze o jednoduché 

funkce, které formou řetězce vrací např. název průvodce, jeho verzi a popis, ale jsou 

nutné ke správnému spuštění. Formulář frmAboutWizard slouží pouze k zobrazení 

detailních údajů a aplikaci pro uživatele. 

Modul classDataType je definicí třídy, jejíž kolekce jsou v aplikaci použity pro 

uchovávání informací o generovaných datových typech v Zenonu. Datové typy jsou 

vždy vytvářeny jako struktury a instance datových tříd ve svých privátních proměnných 

uchovávají informaci, které elementy struktury mají být vytvořeny. Zároveň uchovávají 

index zařízení, se kterým je datový typ spojen a které odpovídá jedinečnému číslu v OL. 

Dalšími proměnnými jsou název datového typu a číslo visu-varianty, pro kterou bude 

datový typ definován a počet a typ procesních hodnot, které bude obsahovat. Všechny 

proměnné jsou definovány jako privátní a pro práci s nimi, tedy slouží tzv. get a set 

metody definované ve třídě.  Poslední metoda showDataTypesPreview() umožní 

vygenerovat informace o vnitřních hodnotách své instance do pevně definovaného listu 

ve formuláři. 

Hlavní část zdrojového kódu je zapsána v modulu mdlZenonImport. Ten obsahuje 

především funkce a procedury pro přístup a procházení zdrojových souborů pro import 

a přístup do objektů v otevřeném projektu v editoru. Pro předávání některých parametrů 

byly vzhledem k charakteru aplikace využity globální proměnné. Většinou byly použity 

pro uložení informace o konfiguraci, především ve smyslu pozice dat ve vstupních 

souborech. Dále jsou globální proměnné využity pro uložení cesty ke vstupním 

souborům a k uložení instancí vstupních objektů a hlavních objektů v editoru 

vizualizace. Instance těchto objektů, jsou po skončení aplikace odstraněny voláním 
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funkce releaseGlobalObjects(). Objekty deklarované ve funcích jsou z paměti 

odstraněny po ukončení funkcí automaticky. 

Přestože jazyk VBA ponechává programátorovi v syntaxi deklarování proměnných 

poměrně dost prostoru, jsou datové typy proměnných v celé aplikaci deklarovány 

explicitně, aby bylo předcházeno chybám. Platí to i pro předávání parametrů funkcí, kde 

je vždy definováno, zda je proměnná předávána jako hodnota nebo reference.  

3.4 Popis algoritmu 

Protože je algoritmus importu poměrně rozsáhlý a strukturně složitý, je pro lepší 

pochopení naznačen na šesti navazujících vývojových diagramech v následující části 

této kapitoly. Vzhledem k rozsahu kódu je samozřejmě velmi podstatně zobecněn. Pro 

pochopení z hlediska nejvyšší úrovně algoritmizace a pohled na aplikaci z vnějšku bude 

ale postačující.  

3.4.1 Načtení a kontrola vstupních souborů 

První fázi importu reprezentuje vývojový diagram na Obr. 6. Pomocí implicitního 

objektu, který zpřístupňuje všechny projekty v editoru, dojde k vytvoření globálního 

objektu gobjProject. Ten potom slouží k přístupu ke všem metodám, potřebným pro 

import přímo do aktivního projektu v editoru. Z formuláře je načtena cesta ke vstupním 

souborům, tzn. LD a OL. Tyto soubory jsou po načtení také zpřístupněny jako globálně 

deklarované objekty gobjLD  a gobjOL, což umožní velice pohodlný přístup do jejich 

datové struktury. 

Pokud uživatel ve formuláři exaktně nedefinuje pozice dat v řádcích a ve sloupcích, 

je načteno standardní nastavení uložené v programu. V každém případě jsou všechna 

tato nastavení uložena do globálních proměnných.  

V další části dojde ke kontrole obou vstupních souborů. Kontrolují se následující 

parametry: 

 

 Unikátnost názvu jednotlivých zařízení definovaných v LD 

 Vyplnění všech důležitých polí v LD a správnost jejich datových typů 

 Úplnost definiční knihovny (zda jsou všechny komponenty definované v LD 

zároveň i v OL) 
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OBR. 6: VÝVOJOVÝ DIAGRAM - NAČTENÍ A KONTROLA VSTUPNÍCH SOUBORŮ 

3.4.2 Vyhledání všech typů zařízení 

Další část procesu importu naznačuje vývojový diagram na Obr. 7. V první fázi jsou 

podle definice v LD nalezeny všechny typy použitých komponent. V principu to 

znamená, že je vytvořen seznam, kde jsou všechny použité typy komponent definované 

v LD, přičemž každý typ se v tomto seznamu vyskytuje pouze jednou. Podtypem 

komponent jsou tzv. visu-varianty (popis viz Tab. 2). Pokud jsou tyto podtypy 

definovány, je o ně v dalším kroku ještě seznam rozšířen. Hotový seznam potom slouží 

jako seznam všech budoucích strukturních datových typů pro tagy. 
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Výběr    

projektu 

Vznik objektu  

gobjProject 
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Vznik objektů gobjLD  a 

gobjOL 

Bude použito 

uživatelské 
nastavení? 

Načtení standardní 

konfigurace 

Načtení konfigurace 

z formuláře 

Kontrola OL a LD  

Kontrola kompatibility 

Jsou data 

v pořádku? 

(2) 
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Pro definici budoucí podoby jednotlivých datových typů, slouží třída classDataType 

popsaná v kapitole 3.3.2. Její instance vždy nese název budoucího datového typu a 

struktura popisuje, které elementy ji budou tvořit. Tato data jsou načtena z objektu, 

který zpřístupňuje LD soubor. Instance jsou v cyklu přidávány do kolekce 

gcollDataType, která tak v sobě nese informaci o všech budoucích datových typech.  

Datové typy by samozřejmě bylo možné vytvářet rovnou do editoru i bez ukládání 

dat do tříd. Kolekce těchto tříd je ale v procesu využívána ještě několikrát a toto řešení 

se tak tedy logicky nabízí. 

 

OBR. 7: VÝVOJOVÝ DIAGRAM - VYHLEDÁNÍ VŠECH TYPŮ ZAŘÍZENÍ 

3.4.3 Generování datových typů 

Algoritmus generování datových typů přímo do editoru, je naznačen na Obr. 8. Kolekce 

tříd gcollDataType je cyklicky procházena a na základě názvu instance je v každém 

cyklu vytvořen nový strukturní datový typ. Ve struktuře je následně nutné vytvořit její 

elementy typu DINT. Podle údajů v aktuální instanci jsou tedy vytvořeny elementy pro 

obsluhu stavových a chybových zpráv (SM, CW, FM, …). Poté následuje další cyklus, 

který ve struktuře vytváří elementy procesních proměnných (PV) typu REAL nebo 

(2) 

Vyhledání unikátních 

čísel funkcí (FC) 

Vyhledání počtu visu-

variant 

i = 1 do počet zařízení a visu-variant 

Vznik instance třídy 

classDataType 

Načtení dat 

do instance 

Přidání třídy do 

kolekce gcollDataType 

(3) 
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DINT. Jejich datový typ je definován uživatelským nastavením s konfigurací OL 

souboru. 

Po projití celé kolekce jsou v editoru připraveny všechny datové typy, které budou 

třeba pro import proměnných. 

 

OBR. 8: VÝVOJOVÝ DIAGRAM - GENEROVÁNÍ DATOVÝCH TYPŮ 

3.4.4 Generování reakčních matic 

Diagram na Obr. 9 znázorňuje algoritmus pro generování reakčních matic (viz kapitola 

4.2.1.4) přímo do editoru. Pro každý datový typ, který v sobě obsahuje element 

popisující chybové stavy (tzn. FM) a pro každou visu-variantu je vytvořena vlastní 

reakční matice. Tyto reakční matice ale nejsou s datovými typy nijak spojeny!  

Proces opět začíná procházením celé kolekce gcollDataType a načítáním dat 

z jednotlivých instancí. Pokud instance neobsahuje informaci o tom, že příslušné 

zařízení generuje definované chybové stavy (FM), cyklus pokračuje dál. V opačném 

případě je vytvořena reakční matice se stejným názvem jako aktuální instance. 

Další cyklus (v diagramu s iterátorem k) prochází řádky v LD souboru, kde je 

definováno, zda visu-varianta tohoto objektu definuje chybovou hlášku. Pokud ano (na 

(4) 
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Načtení dat z 
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Vytvoření strukturního 

datového typu 

(3) 
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 30 

řádku je „X“), je načteno číslo této chybové hlášky z pozice o několik sloupců dále a je 

vytvořen nový status v reakční matici. Binární hodnota statusu se potom určí na základě 

čísla aktuálního řádku a jako text zprávy je použit symbol „@“ a číslo načtené hlášky. 

Symbol „@” v tomto případě značí, že text bude dynamicky generován podle 

aktuálního jazyka z překladové tabulky. 

 

 

 

OBR. 9: VÝVOJOVÝ DIAGRAM - GENEROVÁNÍ REAKČNÍCH MATIC 
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3.4.5 Generování proměnných 

Po vytvoření datových typů a reakčních matic je již možné generovat proměnné. 

Algoritmus je naznačen na Obr. 10. Pro všechny proměnné je v prvním kroku vytvořen 

jeden společný ovladač. Poté je deaktivováno automatické obnovování projektové 

databáze editoru, které by zbytečně celý proces zpomalovalo. Následuje cyklus, který 

má za úkol projít všechny řádky LD souboru a na základě těchto údajů vytvářet 

příslušné proměnné do editoru. Již při vytváření jsou proměnné adresovány na příslušné 

datové bloky v PLC. V případě, že má zařízení v LD definované chybové stavy, je 

proměnná napojena na příslušnou reakční matici. 

Na konci této fáze již tedy projekt obsahuje všechny potřebné proměnné vytvořené 

na základě údajů ve vstupních souborech. Tyto proměnné jsou zároveň adresovány a na 

základě jejich definovaných hodnot jsou pomocí reakčních matic generovány alarmy. 

 

 

OBR. 10: VÝVOJOVÝ DIAGRAM - GENEROVÁNÍ PROMĚNNÝCH 
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+ 
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3.4.6 Generování překladových tabulek 

Překladové tabulky obsahující klíčová slova a jejich jazykové ekvivalenty, jsou 

definovány na speciálním listu v LD souboru. V poslední fázi importu naznačené 

diagramem na Obr. 11 je nejdříve aplikací rozeznám počet připravených jazykových 

variant – jednoduše dojde ke spočítání vyplněných hlaviček v příslušné tabulce. 

Všechny jazykové verze jsou potom vytvářeny postupně v cyklu. V každé iteraci je 

nejprve vytvořen dočasný textový soubor. Na jeho řádky je v dalším cyklu (v diagramu 

je to ten s iterátorem k) postupně vkládán řetězec ve tvaru: „klíčové slovo“ | „chybová 

hláška“ s tím, že klíčové slovo odpovídá číslu vkládanému do výstupní hlášky v reakční 

matici. Po načtení a vygenerování všech dat pro daný jazyk je příslušný textový soubor 

zkopírován do otevřeného projektu v Zenonu. Dočasný soubor je pak odstraněn. 

Po vytvoření a přenosu všech překladových souborů je proces importu u konce. 

 

 

OBR. 11: VÝVOJOVÝ DIAGRAM - GENEROVÁNÍ PŘEKLADOVÝCH TABULEK 

(6) 

Počítání jazykových 

verzí 

i = 1 do početJazykovýchVerzí 

Vytvoření prázdného 

textového souboru 

k = 1 do početŘádkůTranslačníMatice 

Načtení řádku 

z translační matice v OL 

Zápis řádku do 

textového souboru 

Kopírování souboru do 

Zenonu 

KONEC 

Odstranění dočasného 

souboru 
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3.5 Návod k použití průvodce 

Po spuštění editoru Zenon, je třeba nejprve vytvořit prázdný projekt a označit ho jako 

aktivní. Poté je nutné z nabídky File -> Wizards… vybrat ve složce Variables položku 

ATX VisuGenerator, tak jak je to naznačené na Obr. 12. 

 

 

OBR. 12: SPUŠTĚNÍ PRŮVODCE 

 

Zobrazí se grafický průvodce, kde je na první kartě v 7-mi bodech stručně definován 

význam jednotlivých kroků, které nás při importu čekají. V dolní části je nutné 

zkontrolovat, zda je vybrán projekt, do kterého chceme import provést. Pokud bychom 

zde náhodou náš projekt nenašli, je to pravděpodobně způsobeno tím, že byl nastaven 

jako globální, nebo tzv. multiuser. Do těchto typů projektu import provést nelze. 

V případě, že je vybrán správný typ projektu, povolí nám průvodce tlačítkem next 

pokračovat v importu. 

Na další kartě, je nutné zvolit správný LD soubor. Je možné specifikovat název 

hlavního listu v LD. Tato vlastnost slouží především k tomu, aby si uživatel nespletl LD 

a OL. Pokud má LD jinou, než standardní strukturu, lze po aktivování položky Enable 

detail settings specifikovat v souboru pozici sloupců s atributy definovanými v Tab. 2. 

Atributem Start Row lze definovat  řádek, od kterého má být import proveden.  

Karta Select OL file zřejmě slouží k nastavení cesty k OL souboru a jeho konfiguraci 

a je rozvržena obdobně jako předchozí. Vzhledem ke struktuře OL souboru specifikují 
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ale pozice v detailním nastavení počáteční řádky definující strukturu budoucích 

proměnných. Procesní proměnné budou ve struktuře každého datového typu vytvářeny 

po aktivování volby PV s tím, že jejich počet je definován velikostí intervalu 

počátečního a posledního řádku v LD (atributy start row a last row). Jako datový typ 

lze z menu zvolit REAL nebo DINT. Pole User defined slouží pro případné rozšíření 

struktury tagů o proměnné, které neodpovídají žádné z předchozích nabízených 

možností. U těchto proměnných se počítá s datovým typem DINT a stačí tedy definovat 

pouze odpovídající první řádek v LD.  

Po definování konfigurace vstupních souborů je nutné v následujícím kroku provést 

kontrolu jejich integrity a kompatibility. Tato akce se spustí po klinutí na Load and 

check OL and LD data!. Výsledky kontroly jsou zobrazeny v prostředním seznamu. 

Případné chybové hlášky jsou vypsány v horním seznamu červeně. Pokud kontrola 

proběhne bez problémů, je možné pokračovat na další kartu. 

Před samotnými importem proměnných, je třeba vytvořit vhodné datové typy ve 

formě struktur. V prvním kroku je na kartě Generate data types vytvořen náhled 

struktury budoucích typů v prostředním seznamu. U každého datového typu označuje 

písmeno X nebo pomlčka, že budoucí struktura bude, respektive nebude obsahovat 

příslušný element. Pokud je vše v pořádku, může uživatel tlačítkem Generate! spustit 

automatické generování příslušných datových typů. Detaily procesu a případné chyby 

jsou opět vypisovány do seznamů. Pokud je proces úspěšný, průvodce opět povolí 

pokračovat dalším krokem. 

Další karta slouží ke konfiguraci před generováním alarmů a proměnných. Rámec 

Variable name setup slouží k definici tvaru budoucích názvů proměnných. Ten tak 

může být tvořen uživatelsky zadaným řetězcem, příslušnou skupinou zařízení pro které 

je proměnná generována anebo pouze názvem zařízení. Jak bude budoucí tvar řetězce 

vypadat si uživatel může vyzkoušet pomocí náhledu. V posledním rámci je možné ještě 

upravit název driveru, který je vytvářen pro proměnné. 

Aby mohly být k jednotlivým stavům proměnných generovány odpovídající alarmy, 

je ještě před samotným vytvořením proměnných nutné vytvořit tzv. reakční matice. Ty 

jsou opět generovány automaticky po stisknutí tlačítka Generate alarms!. Po jejich 

úspěšném vytvoření jsou analogickým postupem vygenerovány všechny proměnné 

definované v LD s tím, že průvodce nás opět pomocí seznamu informuje o celém 

průběhu. 

Posledním krokem importu je vytvoření překladových tabulek. V poli označeném 

Temporary folder path je nezbytně nutné specifikovat složku pro uložení dočasných 

textových souborů, které budou po dokončení importu automaticky odstraněny. Po 

spuštění procesu průvodce uživatele informuje o počtu nalezených jazykových verzí a o 

průběhu importu.  
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Aby jazykové tabulky byly po posledním kroku importu a ukončení průvodce v editoru 

dostupné, je třeba restartovat editor anebo zavřít a znovu otevřít aktuální workspace. 

Ostatní importované položky jsou v editoru viditelné okamžitě. 

3.6 Ověření výsledků práce 

Funkčnost navržené aplikace byla ověřena provedením importu ze vstupních souborů, 

které byly použity k importu do jiného vizualizačního prostředí, popsaného v kapitole 

2.2.1 pro reálnou zakázku. Pro import tedy byly použity soubory, které byly součástí 

ukázkových materiálů dostupných pro teoretickou část této práce. Zároveň byla po 

importu vytvořena jednoduchá vizualizační aplikace, která ověřuje schopnost 

proměnných generovat chybové zprávy, zobrazovat je ve speciálním alarmovém okně a 

měnit jazyk těchto zpráv díky importovaným překladovým souborům. 

Import vstupních souborů proběhne v tomto případě bez jakýchkoliv chyb. Stejně 

tak ukázková vizualizace dokáže ruční změnou hodnoty proměnné 16S0RB245.FM1 

v runtime režimu zobrazovat příslušné chybová zprávy.  Jazyk těchto zpráv lze zároveň 

ve vizualizaci měnit změnou aktivního překladu. Obr. 13 zobrazuje alarmové okno této 

ukázkové aplikace s aktivním alarmem. 

 

 

 

OBR. 13: VIZUALIZACE PRO OTESTOVÁNÍ FUNKČNOSTI IMPORTU 
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4 KNIHOVNA SYMBOLŮ 

4.1 Úvod 

Cílem druhé části této práce, bylo vytvoření základních bloků a symbolů dopravníkové 

techniky pro prostředí Zenon, dle produktu ATX Control and Information Software 

(dále jen ACIS), který je hlavním artefaktem firemního standardu vizualizace 

společnosti atx. Účelem bylo stejně jako v předchozí části práce, usnadnění a urychlení 

přípravy komerčních projektů při použití platformy Zenon.  

ACIS je založen a vyvinut na základě modulární organizace výrobního závodu, tzn.  

na předpokladu rozdělení provozu na dílčí funkční skupiny a celky. Naprostou většinu 

automatizované výroby tak lze znázornit pomocí určitého omezeného množství 

funkčních symbolů, popsaných v [5]. Vytváření vizualizace takových provozů lze 

chápat jako sestavování těchto symbolů do jednoho celku. Zcela logicky tak vzniká 

požadavek, mít pro jednotlivá prostředí tyto symboly předpřipravené a výrazně usnadnit 

práci a ušetřit čas systémového integrátora. Tato myšlenka byla zároveň impulsem pro 

vznik této práce. 

4.1.1 Symboly 

Aby byla vizualizace co nejjednodušší, nejpopisnější a jednoznačná, jsou přístroje na 

výrobní lince představovány specifickými symboly. Dle používaného standardu, jsou 

symboly pro dopravníkovou techniku vždy zobrazeny obdélníkovým tvarem, 

obsahujícím identifikační řetězec a definovaný piktogram (grafický symbol vyjadřující 

stav zařízení). Kromě toho jsou veškeré symboly navrženy tak, aby pomocí barvy 

indikovaly jeden z následujících pěti základních stavů: 

 

 Automatický režim 

 Manuální režim 

 Porucha 

 Ztráta komunikace 

 Neaktivní zařízení 

 

Veškeré symboly jsou v základním zobrazení vyhotoveny v neaktivním režimu. Příklad 

podoby grafického symbolu je uveden na Obr. 14. 
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Protože, většina zařízení může nabývat 

výrazně většího množství stavů, než by 

bylo možné umístit do základní vizuální 

podoby symbolu, obsahuje ACIS 

požadavek na zobrazení dalších stavů 

ve speciálním okně po kliknutí na 

příslušný symbol. 

Další části této kapitoly shrnují a 

stručně popisují zařízení dopravníkové 

techniky, jejichž konkrétní typy byly v této práci zpracovány. 

Poznámka 

V následující části se několikrát objevuje termín Skid, který je ustáleným pojmem 

(definuje ho i ACIS) pro označení nosiče, uzpůsobeného pro nesení specifické 

dopravované součásti. V popsaných případech je použit pro dopravu materiálu 

v provozech automobilovém průmyslu, nejčastěji se jedná o celou karoserii. Přestože 

mechanické provedení je pro každý provoz jiné, z hlediska řídícího softwaru je lze 

považovat za jeden typ. [15] 

4.1.1.1 Válečkový dopravník 

Válečkový dopravník (Roller Conveyor) je mechanická soustava určená pro nesení 

skidu v horizontálním směru. Jedná se o základní kámen dopravníkové techniky.  

Zpravidla je doplněn pohonem a snímači pro detekci přepravovaných skidů. 

Dopravníky je možné umisťovat do tzv. dopravníkové řady a realizovat tak 

vzájemné předávání. Řadu lze navíc rozšířit o další přesuvné součásti (viz dále) a 

vytvořit tak dopravníkovou řadu. Hlavními parametry jsou: počet pozic, počet směrů a 

počet rychlostních stupňů. 

4.1.1.2 Výtah 

Pomocí výtahu (Lifting Station) dochází ke zdvihu válečkového dopravníku v rámci 

pater. Dopravník je ve výtahu zavěšen takovým způsobem, aby umožnil přesun skidu na 

dopravníku do jiného patra, kde pokračuje v transportu po jiné řadě. 

Kromě dopravníků bývá součástí výtahu i zámek (viz 4.1.1.3), který slouží pro 

fixaci pozice výtahu při nájezdu nebo výjezdu přepravovaného skidu. 

4.1.1.3 Zámek 

Zámek (Locking) slouží k uzamčení polohy výtahu ve správné pozici takovým 

způsobem, aby byl zabezpečen nájezd a výjezd skidu. Zámek může být ve třech 

stavech: uzamčený, odemčený, odemykání/zamykání. 

 

OBR. 14: PŘÍKLAD VIZUALIZAČNÍHO SYMBOLU 
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4.1.1.4 Příčný vozík 

Příčný vozík (Shuttle) převáží podobně jako výtah válečkový dopravník, mezi několika 

pozicemi, ale zatímco výtah dopravník posouvá vertikálně, příčný vozík horizontálně. 

Dopravník je k vozíku pevně připevněn a změnou pozice se stává součástí jiné 

dopravníkové řady. 

Pozice vozíku je vždy dána kombinací tzv. zpomalovacích snímačů, které zajišťují, 

že k vyhodnocení toho, zda se má zastavit dojde s dostatečným předstihem. 

4.1.1.5 Otočný stůl 

Otočný stůl (Turn Table) slouží k natočení dopravníku podle vertikální osy do 

požadovaného směru. Nejčastěji jde o natočení o 90° nebo 180°. Existuje i třípozicová 

varianta, která umožňuje natočení do obou těchto úhlů. 

Podobně jako v případě příčného vozíku, je i otočný stůl doplněn o zpomalovací 

snímače. 

4.1.1.6 Zvedací stůl 

Zvedací stůl (Lifting Table) se využívá pro změnu horizontální polohy dopravníku 

v řádu jednotek centimetrů.  

4.1.1.7 Dveře 

Dveře (Doors) oddělují určité části linky, většinou válečkové dopravníky. Jsou buď ve 

stavu otevřené nebo uzavřené. 

4.1.2 Požadavky na knihovnu 

Veškeré požadavky na práci, vycházejí z definice vizualizačního standardu popsaného v  

[5], dokumentaci obdobného projektu společnosti atx [10] a dalších požadavcích 

zadavatele, které se především váží na potřebu co nejjednoduššího a nejintuitivnější 

podoby připravované knihovny symbolů. Shrnutí těchto požadavků a použitá řešení pro 

implementaci, nastiňuje Tab. 4 
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Potřeba Použité řešení 

Přehledné pojmenování 

symbolů 

Pojmenování symbolů vychází z [10], tedy ze zkratky 

názvu zařízení a počtu pozic, směrů a rychlostí zařízení. 

Přesný soulad s firemním 

standardem automatizace 

Grafická podoba i animování symbolů vychází 

z požadavků popsaných v [5]. 

Vytvoření základních 

symbolů dopravníkové 

techniky 

Jsou navrženy všechny symboly popsané v [10]. 

Přehledné zobrazení všech 

stavových hlášení zařízení 

 

Pro každý typ zařízení je navržena speciální obrazovka se 

stavovými hlášeními. Více instancí symbolu stejného 

typu tuto obrazovku sdílí, je ale plněna v závislosti na 

konkrétním zařízení, které s instancí souvisí.  

Vlastní název každého 

zařízení, který ale nebude 

součástí datové struktury 

závislé na PLC 

Pro všechna vícepozicová zařízení je připravena speciální 

struktura interní proměnné, která obsahuje proměnnou 

typu string pro uložení názvu. Pro jednopozicová zařízení 

se použije běžná proměnná typu string. 

Připojení jednotlivých 

symbolů k proměnným, 

bez nutnosti definovat 

každý bit zvlášť 

Podmínky pro animování symbolů a barev jsou již 

součástí symbolů v knihovně a stačí tedy pouze připojit 

konkrétní proměnnou. 

Variabilní velikost 

symbolů 

Veškeré symboly jsou navrženy jako vektorové objekty. 

Zobrazení všech detailů 

dopravníku, umístěného 

uvnitř jiného zařízení 

 

Dopravník, který je součástí jiného symbolu, je umístěn 

jako samostatný symbol ve vrstvě nad tímto symbolem.  

Jeho viditelnost je závislá na hodnotě konkrétní 

proměnné. V případě že uživatel klikne na viditelný 

dopravník uvnitř zařízení, zobrazí se jeho detailní okno. 

V jiném případě se zobrazí detailní okno zařízení, kterého 

je dopravník součástí. 

Změna stavů zařízení, bez 

nutnosti opětovného 

uzavření a otevření 

detailního okna 

Pro zobrazení každého stavu je místo klasické funkce 

volané při otevření obrazovky použit tzv. Combined 

Element, který okamžitě reaguje na změnu hodnoty 

připojené proměnné. 

Přehledné zobrazení stavu 

senzorů zařízení 

v detailním okně 

Stav senzorů je pomocí jednoduchého trojúhelníkového 

symbolu animován společně se symbolem příslušného 

zařízení. 

TAB. 4: POŽADAVKY A POUŽITÁ ŘEŠENÍ 
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Jak již bylo uvedeno, obdoba práce sice existuje v podobě knihovny symbolů pro 

dopravníkovou techniku v prostředí WinCC 6.2 popsané v [10], tato grafická knihovna 

je ale na prostředí Zenon nepřenositelná. Vzhledem k tomu, že architektura tohoto 

systému nutí uživatele vyhýbat se psaní jakéhokoliv programového kódu, nebylo možné 

přejmout ani funkce pro animování jednotlivých symbolů napsané v jazyce C#.  

4.2 Implementace ve vizualizačním prostředí 

V následující části jsou stručně popsána specifika vizualizačního prostředí Zenon, která 

se váží k implementaci knihovny symbolů a která byla pro účel této práce použita.  

4.2.1.1 Symboly v prostředí Zenon 

Každý projekt v prostředí Zenon umožňuje vytvoření knihovny s vlastními symboly. 

Jedná se o vektorové elementy, které je možné navázat s předdefinovanými nebo 

vlastními datovými typy a proměnnými v aplikaci. Hodnoty navázaných proměnných 

mohou symboly ovlivňovat ve smyslu změny jejich vlastností, např. pozice, rotace, 

velikosti, změny barvy apod. 

Protože projekty mohou být seskupeny v rámci jednoho tzv. integračního projektu, 

existuje i tzv. globální knihovna symbolů (Global symbol library). Všechny objekty 

z této knihovny jsou potom přístupné z jednotlivých podprojektů integračního projektu. 

Symboly lze do projektů vkládat ve dvojí formě: tzv. linked nebo embedded 

symbols. Při použití v první jmenované formě jsou vložené objekty provázány 

s knihovnou takovým způsobem, že jakákoliv úprava v knihovně se projeví i ve 

vložených objektech. V druhém případě jsou vkládány pouze kopie, které lze upravovat 

nezávisle na knihovně. 

4.2.1.2 Funkce 

Pokud chceme při tvorbě vizualizace používat principy objektového přístupu a využívat 

například jednu obrazovku vizualizace ve více instancích závislých pokaždé na jiné 

proměnné, je třeba pro otevření každé instance definovat samostatnou funkci 

s konkrétními hodnotami parametrů. Nelze mít tedy jednu funkci a pouze měnit hodnoty 

parametrů (v našem případě názvu proměnných) tak, jak je to obvyklé při běžném 

programování.  

Obecně se funkce v Zenonu nejčastěji používají pro načtení konkrétní obrazovky 

vizualizace a zápis hodnot do proměnné. 

4.2.1.3 Proměnné a datové typy 

Podoba datových struktur proměnných a stejně tak i způsob adresování a pojmenování 

proměnných využitých pro navrženou knihovnu symbolů, se z důvodu zachování 

jednotnosti drží specifikace uvedené v [10]. Každý symbol má předpřipravený jeden 
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strukturní datový typ s názvem odpovídajícím názvu symbolu. Struktura těchto typů je 

uvedená u každého symbolu zvlášť v kapitole 4.3. 

Pro uložení názvu zařízení je v případě jednopozicových symbolů potřeba do 

vizualizace přidat interní proměnnou typu string a název do ní vepsat jako iniciační 

hodnotu. Pro složitější symboly je připraven strukturní datový typ, který kromě 

proměnné pro uložení názvu zařízení obsahuje další parametry (např. pozici 

dopravníku), jejichž hodnoty je třeba zapisovat uvnitř vizualizační aplikace. 

4.2.1.4 Reakční matice 

Protože pozici dopravníku ve vícepozicovém zařízení nelze zjistit z jednoho 

konkrétního bitu, ale závisí na několika konkrétních bitech najednou, je nutné 

k animování pozice, použít reakční matici. S její pomocí je možné maskovat konkrétní 

bity proměnné a v případě vzniku předdefinované hodnoty zavolat funkci, která 

v interní proměnné zařízení, jehož je dopravník součástí, nastaví jednu z pozic na 

hodnotu true. Tím dojde na příslušné pozici ke zobrazení dopravníku. Obdobným 

způsobem lze místo volání funkce generovat alarm. Reakční matice nemůže být 

součástí symbolu v knihovně, a proto je ji nutno ručně vytvořit pro každý symbol s více 

pozicemi dopravníku (výtahy, otočné stoly, příčný vozík) a připojit jí k příslušné 

proměnné.  

4.2.1.5 Kombinovaný element (Combined Element) 

Kombinovaný element je grafický symbol, který podobně jako reakční matice dokáže 

maskovat specifikované bity připojené proměnné a vyhodnocovat tak předdefinované 

stavy. Místo volání funkce ale pro každý stav zobrazuje konkrétní grafický symbol nebo 

mění svoji barvu. Právě díky tomuto elementu jsou animovány piktogramy a barvy 

stavů ve všech symbolech. 

4.3 Přehled symbolů 

V následující části je uveden přehled všech symbolů vypracovaných v rámci této práce. 

Pro každý symbol je uvedena základní charakteristika a popsán přidružený datový typ 

proměnné v závislosti na které je symbol animován. Pro maximální názornost je kromě 

základní podoby symbolu vždy uveden a popsán příklad animace tohoto symbolu. Ve 

smysluplných případech je součástí popisu i obrázek s podobou detailní obrazovky. 

Význam užitých piktogramů a barev, které jsou u jednotlivých symbolů uvedeny je 

detailně popsán v [5]. 

Detailní obrazovka 

Podstatnou součástí každého z uvedených symbolů je i detailní obrazovka. Ta se otevře 

v podobě dialogového okna, po kliknutí na objekt. Jejím hlavním účelem je zobrazení 

stavových hlášení, která se vážou k příslušnému zařízení. Tato hlášení, jsou zpravidla 
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rozdělena na několik kategorií. Každé detailní okno obsahuje titulní část s názvem 

zařízení a jeho stručnou specifikaci, část Status basic, která zobrazuje 4 základní režimy 

zařízení: Automatic, Manual/Hold, Failure a Setup. Součástí každého detailního okna je 

ještě část s chybovými hlášeními (Faults). Další části potom závisí na typu symbolu a 

jsou u těchto symbolů popsány zvlášť. V případě, že je některý ze stavů aktivní, změní 

barvu svého pozadí z bílé na zelenou. 

Součástí detailní obrazovky je vždy i plně animovaný symbol příslušného zařízení 

se symbolicky vyznačenými senzory, které se v sepnutém stavu zobrazují zeleně. 

Pokud je součástí symbolu válečkový dopravník, zobrazí se po kliknutí na jeho 

aktuální pozici (tam kde je viditelný) detailní okno pro tento dopravník, nikoliv pro 

objekt, jehož je součástí. 
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4.3.1 RC – 1P2D2S 

Definice 

Roller Conveyor – Válečkový dopravník – 1 pozice, 2 směry, 2 rychlosti 

Obecný popis 

Válečkový dopravník je základním stavebním kamenem dopravníkové techniky. Tato 

varianta představuje dopravník, který má 2 možné směry určující tok skidů, 1 pozici a 

dvě rychlosti, kterými se dopravník točí. 

Elementy strukturního datového typu 

Datový typ přidružený k tomuto symbolu je pojmenován RC_1P2D2S. Jeho struktura je 

uvedena v Tab. 5. 

 

Jméno Datový typ Délka (B) Offset (B) 

S_StatusForVisu_Byte USINT 1 0 

S_PictogramForVisu_Byte USINT 1 1 

S_Status_W1 UINT 2 2 

S_Status_DW2 UDINT 4 4 

F_Failture_W UINT 2 8 

HS_HandShake_DW UDINT 4 10 

TAB. 5: ELEMENTY DATOVÉHO TYPU RC_1P2D2S 

Vizualizace symbolu 

K animování dopravníku v procesní obrazovce jsou využity 2 tagy z připojené 

struktury. První slouží ke změně barvy pozadí a druhý mění stavový piktogram ve 

čtvercovém poli.  

Grafická podoba symbolu v neaktivním stavu je na Obr. 15. Obr. 16 uvádí příklad 

animování symbolu, kdy je dopravník v automatickém režimu (zelená barva), je 

obsazen a posouvá skid směrem dopředu. 

 

  

OBR. 15: RC – 1P2D2S OBR. 16: RC – 1P2D2S – PŘÍKLAD ANIMOVÁNÍ 
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OBR. 17: RC – 1P2D2S – DETAILNÍ OBRAZOVKA 

Po kliknutí na symbol v procesní obrazovce, se otevře speciální detailní okno (viz Obr. 

17) zobrazující další informace o zařízení. Kromě základních částí je zde ještě část 

s informacemi o posuvu (RC Status), o  pozicích skidu (RC Positions and Sensors) a o 

předávce (RC Hand Shake).  

V dolní části okna je opět zobrazen a animován příslušný symbol včetně animace 

stavu senzorů (senzory v sepnutém stavu jsou zelené). 
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4.3.2 RC – 1P1D1S 

Definice 

Roller Conveyor – Válečkový dopravník – 1 pozice, 1 směry, 1 rychlost 

Obecný popis 

Nejjednodušší varianta válečkového dopravníku, představující dopravník s 1 směrem 

otáčení, 1 pozicí a 1 rychlostí.  

Elementy strukturního datového typu 

K dopravníku je přidružen datový typ RC_1P1D1S. Struktura tohoto datového typu 

odpovídá struktuře popsané v Tab. 5. 

Vizualizace symbolu 

Tento typ dopravníku je pouze zjednodušenou variantou předchozího typu. Grafický 

symbol dopravníku je uveden na Obr. 18 a Obr. 19. Příklad animování je zachycen ve 

stavu, kdy je dopravník v manuálním režimu a je obsazen. 

Detailní obrazovka tohoto symbolu je prakticky identická jako v případě 

předchozího symbolu RC-1P2D2S uvedená na Obr. 17. Liší se pouze v titulní části 

s definicí typu dopravníku 

 

  

OBR. 18: RC – 1P1D1S OBR. 19: RC – 1P1D1S – PŘÍKLAD ANIMOVÁNÍ 

. 
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4.3.3 RC – 2P1D1S 

Definice 

Roller Conveyor – Válečkový dopravník – 2 pozice, 1 směr, 1 rychlost 

Obecný popis 

RC-2P1D1S představuje dopravník, který má 2 možné pozice, 1 směr a jednu rychlost. 

Jedná se o typově příbuznou variantu předchozích dvou symbolů. 

Elementy strukturního datového typu 

Datový typ přidružený k tomuto symbolu je pojmenován  RC_2P1D1S. Jeho struktura 

je uvedena v Tab. 6. 

 

Jméno Datový typ Délka (B) Offset (B) 

S_StatusForVisu_Byte USINT 1 0 

S_PictogramForVisu_Byte USINT 1 1 

S_Status_W1 UINT 2 2 

S_Status_DW2 UDINT 4 4 

F_Failture_W UINT 2 8 

HS_HandShake_DW UDINT 4 10 

HS_SkTar UINT 2 14 

HS_SkId UINT 2 16 

TAB. 6: ELEMENTY DATOVÉHO TYPU RC_2P1D1S 

Vizualizace symbolu 

Grafická podoba symbolu je uvedena na Obr. 20. Obr. 21 zobrazuje příklad animace, 

neobsazeného dopravníku v poruchovém stavu. 

 

.   

OBR. 20: RC – 2P1D1S OBR. 21: RC – 2P1D1S – PŘÍKLAD ANIMOVÁNÍ 

Detailní obrazovka zařízení je na Obr. 22. Obrazovka je obdobná jako v případě 

předchozích dvou dopravníků, na rozdíl od nich zde ale přibyl informační panel Skid 



 47 

Target a SkidIndex, jehož  hodnoty se váží na tagy HS_SkTar a HS_SkId v přidruženém 

datovém typu (viz Tab. 6). 

 

 

OBR. 22: RC – 2P1D1S – DETAILNÍ OBRAZOVKA 
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4.3.4 LS_2P 

Definice 

Lifting station – Výtah – 2 pozice 

Obecný popis 

Symbol znázorňuje dvoupozicový výtah jehož součástí je válečkový dopravník. Po 

nájezdu na dopravník je skid i s dopravníkem přepraven do jiného patra, kde pokračuje 

v transportu prostřednictvím dalších dopravníků. Součástí symbolu je i zámek polohy, 

který slouží k fixaci dopravníku v patře. 

Elementy strukturního datového typu 

Datový typ přidružený k tomuto symbolu je pojmenován LS_2P. Jeho struktura je 

uvedena v Tab. 7.  

 

Jméno Datový typ Délka (B) Offset (B) 

S_StatusForVisu_Byte USINT 1 0 

S_PictogramForVisu_Byte USINT 1 1 

S_Status_W1 UINT 2 2 

S_Status_DW2 UDINT 4 4 

F_Failture_W UINT 2 8 

TAB. 7: ELEMENTY DATOVÉHO TYPU LS_2P 

Datový typ pro vytvoření přidružené interní proměnné je pojmenován 

LS_2P_InternalVariable. Popis elementů struktury tohoto typu je uveden v Tab. 8. 

Hodnoty polohy v interní proměnné je ve vizualizaci potřeba zapisovat funkcí, 

spouštěnou pomocí reakční matice. 

 

Jméno Datový typ Význam 

nameInVisu STRING Název zařízení ve vizualizaci 

lockNameInVisu STRING Název zámku pozice ve vizualizaci 

position_up BOOLEAN Horní pozice 

position_middle BOOLEAN Mezipozice 

position_down BOOLEAN Dolní pozice 

position_Level1 UINT Informace o výšce 

position_Level2 UINT Informace o výšce 

TAB. 8 : ELEMENTY DATOVÉHO TYPU LS_2P_INTERNALVARIABLE 
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Vizualizace symbolu 

Grafická podoba neaktivního symbolu je znázorněna na Obr. 23. Symbol je v horní části 

rozdělen na dva segmenty. Horní indikuje pomocí barev a piktogramů stavy výtahu, 

dolní potom piktogramem stav zámku. Součástí výtahu je i válečkový dopravník, který 

je zobrazován v některé z pozic vyznačené přerušovanou čarou. Symbol obsahuje i 

informaci o výšce, která se ale váže na hodnoty interní proměnné a její hodnoty je tak 

třeba zapisovat ve vizualizaci. 

Příklad animování symbolu je uveden na Obr. 24. Výtah je v tomto stavu 

v automatickém režimu a v dolní pozici, zámek je odemčený a dopravník je obsazen a 

v manuálním režimu. 

 

  

OBR. 23: LS-2P OBR. 24:  LS-2P – PŘÍKLAD ANIMOVÁNÍ 

 

Detailní obrazovka (Obr. 25) je opět rozdělena na několik částí: titulní část, základní 

stavy (LS Status Basic), informace o pozicích a stavech (LS Státus Move and Positions), 

informace o stavu zámku (LS Locking Device) a hlášení poruch (LS Faults). 
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OBR. 25: LS-2P – DETAILNÍ OBRAZOVKA 
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4.3.5 LS_3P 

Definice 

Lifting station – Výtah – 3 pozice 

Obecný popis 

Tento symbol je rozšířením dvoupozicové varianty LS_2P. Mimo horní a dolní pozice 

má i střední pozici a dvě příslušné mezipozice.  

Elementy strukturního datového typu 

Datový typ přidružený k tomuto symbolu je pojmenován LS_3P a jeho struktura je 

uvedena v Tab. 7 

Strukturu přidružené interní proměnné (LS_3P_InternalVariable) popisuje Tab. 9. 

Hodnoty polohy v interní proměnné je ve vizualizaci potřeba zapisovat funkcí, 

spouštěnou pomocí reakční matice. 

 

Jméno Datový typ Význam 

nameInVisu STRING Název zařízení ve vizualizaci 

lockNameInVisu STRING Název zámku pozice ve vizualizaci 

position_up BOOLEAN Horní pozice 

position_middleUp BOOLEAN Horní mezipozice 

position_middle BOOLEAN Střední pozice 

position_middleDown BOOLEAN Dolní mezipozice 

position_down BOOLEAN Dolní pozice 

position_Level1 UINT Informace o výšce 

position_Level2 UINT Informace o výšce 

position_Level3 UINT Informace o výšce 

position_Level4 UINT Informace o výšce 

TAB. 9 : ELEMENTY DATOVÉHO TYPU LS_3P_INTERNALVARIABLE 

Vizualizace symbolu 

Grafická podoba neaktivního symbolu je na Obr. 26. Příklad animace symbolu na Obr. 

27 zobrazuje symbol výtahu přepravujícího dopravník směrem dolů. Dopravník je 

obsazený, stojící v automatickém režimu. 

Detailní obrazovka 3 pozicového výtahu je obdobná jako u varianty 2 pozicového 

výtahu na Obr. 25. 
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OBR. 26: LS-3P OBR. 27:  LS-3P – PŘÍKLAD ANIMOVÁNÍ 
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4.3.6 TT_2P 

Definice 

Turn Table – Otočný stůl – 2 pozice 

Obecný popis 

Symbol 2 pozicového otočného stolu představuje zařízení, sloužící pro natočení 

dopravníků do požadovaného úhlu 90° nebo 180°.  

Elementy strukturního datového typu 

Datový typ pro připojení k symbolu 2 - pozicového otočného stolu je pojmenován 

TT_2P a jeho struktura odpovídá struktuře popsané v Tab. 7. 

Datový typ pro interní proměnnou je pojmenován TT_2P_90_InternalVariable a 

TT_2P_180_InternalVariable a slouží k připojení k variantě symbolu s natáčením o 90° 

respektive 180°. Popis struktur těchto typů je uveden v Tab. 10 a Tab. 11. Hodnoty 

polohy v interní proměnné je ve vizualizaci potřeba zapisovat funkcí, spouštěnou 

pomocí reakční matice. 

 

Jméno Datový typ Význam 

nameInVisu STRING Název zařízení ve vizualizaci 

position_up BOOLEAN Horní pozice (z pohledu vizualizace) 

position_middle BOOLEAN Střední pozice (z pohledu vizualizace) 

position_down BOOLEAN Dolní pozice (z pohledu vizualizace) 

TAB. 10 : ELEMENTY DATOVÉHO TYPU TT_2P_90_INTERNALVARIABLE 

Jméno Datový typ Význam 

nameInVisu STRING Název zařízení ve vizualizaci 

position_horizontal BOOLEAN Horizontální pozice (z pohledu vizualizace) 

position_vertical BOOLEAN Střední pozice (z pohledu vizualizace) 

TAB. 11 : ELEMENTY DATOVÉHO TYPU TT_2P_180_INTERNALVARIABLE 

Vizualizace symbolu 

Symbol otočného stolu je v dolní část rozdělen na dva segmenty. Horní segment 

představuje válečkový dopravník, který se zobrazuje natočený v příslušné pozici a jeho 

stav je znázorněn pomocí barvy a příslušného piktogramu. Piktogram válečkového 

dopravníku se z důvodu přehlednosti nijak nenatáčí ani neposouvá. Dolní segment 

animuje pomocí barvy a piktogramu aktuální stav otočného stolu. 
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Grafická podoba neaktivního symbolu s natáčením dopravníku o 90° je na Obr. 28. 

Varianta s otočením o 180° je na Obr. 29. 

 

 

   

OBR. 28: TT_2P_90 OBR. 29:  TT_2P_180 

 

Příklad animování symbolů je na Obr. 30 a Obr. 31. Oba představují stav kdy je 

neobsazený dopravník v pozici 2 a otáčí se směrem dozadu. Otočný stůl i dopravník 

jsou v automatickém režimu. 

  

OBR. 30: TT_2P_90 – PŘÍKLAD ANIMOVÁNÍ OBR. 31:  TT_2P_180 – PŘÍKLAD ANIMOVÁNÍ 

Detailní obrazovka obou symbolů je vzájemně analogická a jako obvykle je rozdělena 

na 4 části podle typu hlášení. Symbol, který je její součástí je doplněn o stavy senzorů. 
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OBR. 32: TT_2P_90 – DETAILNÍ OBRAZOVKA 
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4.3.7 TT_3P 

Definice 

Turn Table – Otočný stůl – 3 pozice 

Obecný popis 

Symbol je obdobou symbolu TT_2P, je pouze rozšířen o 1 pozici válečkového 

dopravníku. 

Elementy strukturního datového typu 

Datový typ pro připojení k tomuto symbolu je pojmenován TT_3P. Struktura tohoto 

typu odpovídá struktuře popsané v Tab. 7. 

Datový typ pro interní proměnnou je pojmenován TT_3P_InternalVariable. Popis 

elementů je uveden v Tab. 12. Hodnoty polohy v interní proměnné je ve vizualizaci 

potřeba zapisovat funkcí, spouštěnou pomocí reakční matice. 

 

Jméno Datový typ Význam 

nameInVisu STRING Název zařízení ve vizualizaci 

position_horizontal BOOLEAN Horizontální pozice (z pohledu vizualizace) 

position_vertical BOOLEAN Vertikální pozice (z pohledu vizualizace) 

position_left BOOLEAN Levá pozice (z pohledu vizualizace) 

position_right BOOLEAN Pravá pozice (z pohledu vizualizace) 

TAB. 12 : ELEMENTY DATOVÉHO TYPU TT_3P_INTERNALVARIABLE 

Vizualizace symbolu 

Symbol neaktivního stolu je uveden na Obr. 33. Horní segment představuje pozici a stav 

dopravníku, dolní segment stav otočeného stolu. Přerušované obdélníky naznačují 

všechny možné pozice a mezipozice stolu. Na Obr. 34 je naznačen příklad animace 

zařízení v automatickém režimu, při otáčení a obsazeném dopravníku. Jak je patrné 

z obrázku, piktogram dopravníku se nijak nenatáčí a zůstává na svém místě. 

Detailní obrazovka (Obr. 35) je jako obvykle rozdělena na 4 části podle druhu 

hlášení a animovaný symbol je rozšířen o 6 senzorů.  
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OBR. 33: TT-3P OBR. 34:  TT-3P – PŘÍKLAD ANIMOVÁNÍ 

 

OBR. 35: TT_3P – DETAILNÍ OBRAZOVKA 
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4.3.8 SHU_nP 

Definice 

Shuttle – Příčný vozík – n pozic 

Obecný popis 

Příčný vozík slouží k posuvu dopravníku v horizontálním směru. Písmeno „n“ v názvu 

značí počet pozic dopravníku, který je součástí zařízení. Symbol je připraven tak, aby 

mohl být modifikován na potřebný počet pozic. Připravený je v podobě se 7-mi 

pozicemi. 

Elementy strukturního datového typu 

Datový typ pro připojení k tomuto symbolu je pojmenován SHU_nP. Struktura tohoto 

typu odpovídá struktuře popsané v Tab. 7. 

Datový typ pro interní proměnnou je pojmenován SHU_nP_InternalVariable. Popis 

jeho elementů je uveden v Tab. 13. Hodnoty polohy v interní proměnné je ve 

vizualizaci potřeba zapisovat funkcí, spouštěnou pomocí reakční matice. Pozice jsou 

číslovány zdola na nahoru z pohledu vizualizace. 

 

Jméno Datový typ Význam 

nameInVisu STRING Název zařízení ve vizualizaci 

position_1 BOOLEAN Pozice 1 

position_2 BOOLEAN Pozice 2 

position_3 BOOLEAN Pozice 3 

position_4 BOOLEAN Pozice 4 

position_5 BOOLEAN Pozice 5 

position_6 BOOLEAN Pozice 6 

position_7 BOOLEAN Pozice 7 

TAB. 13 : ELEMENTY DATOVÉHO TYPU SHU_NP_INTERNALVARIABLE 

Vizualizace symbolu 

Grafický symbol je rozdělen na dva elementy. Horní část animuje barvou a 

piktogramem stav příčného vozíku, zatímco v dolní části je na příslušné pozici 

animován válečkový dopravník. Maximální počet pozic je 7. Neaktivní symbol je 

uveden na Obr. 36. Příklad animace na Obr. 37 zachycuje stav, kdy jsou zařízení 

v automatickém režimu a dopravník je v pozici 2. Piktogram dopravníku značí předávku 

skidu. 
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Detailní obrazovka je rozdělena na 4 části podle typu příslušných hlášení. Výřez části se 

stavovými zprávami je na Obr. 38.  

 

 

   

OBR. 36: SHU-NP OBR. 37:  SHU-NP – PŘÍKLAD ANIMOVÁNÍ 
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OBR. 38: SHU_NP – VÝŘEZ DETAILNÍ OBRAZOVKY 
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4.3.9 LT_xPxD1S 

Definice 

Lifting Table – Zvedací stůl – x pozic, x směrů, 1 rychlost 

Obecný popis 

Zařízení slouží ke změně výšky dopravníku v řádu jednotek cm. Nejčastěji jsou 

používány 2 a 3 pozicové stoly. Samotný symbol je připraven tak, aby mohl být použit 

pro oba typy, zatímco detailní obrazovka je připravena pro každý zvlášť. 

Elementy strukturního datového typu 

Přidružený datový typ pro tento symbol je pojmenován LT_xPxD1S a jeho elementy 

popisuje Tab. 7. Speciální datový typ pro interní proměnnou vytvořen nebyl, protože 

postačí obyčejná proměnná typu string (pro uložení názvu zařízení). 

Vizualizace symbolu 

Grafická podoba symbolu je poměrně jednoduchá. Horní segment animuje stavy 

zvedacího stolu, zatímco dolní část stavy příslušného dopravníku. Podoba symbolu 

v neaktivním stavu je na Obr. 39. Obr. 40 představuje příklad animování tohoto 

symbolu, kdy jsou stůl i dopravník v automatickém režimu. Piktogram stolu značí, že je 

dopravník v dolní poloze, zatímco piktogram dopravníku, že je obsazen. 

  

   

OBR. 39: LT_XPXD1S OBR. 40:  LT_XPXD1S – PŘÍKLAD ANIMOVÁNÍ 

 

Detailní obrazovka zvedacího stolu se zobrazí po kliknutí na horní segment symbolu. 

Informace o stavových hlášeních jsou rozděleny do 4 obvyklých skupin. Detailní 

obrazovka je připravena ve dvou variantách, v prvním případě pro 2 - pozicový zvedací 

stůl (obsahuje 2 senzory) a v druhém případě pro 3 - pozicový. První varianta je 

uvedena na Obr. 41. 



 62 

 

OBR. 41: LT_XPXD1S – DETAILNÍ OBRAZOVKA 
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4.3.10 DO_2P2D1S 

Definice 

Door – Dveře – 2 pozice, 2 směry, 1 rychlost 

Obecný popis 

Symbol dveří je používán k oddělení určitých částí, většinou válečkových dopravníků.  

Elementy strukturního datového typu 

K symbolu je třeba připojit proměnnou strukturního typu DO_2P2D1S. Elementy 

tohoto typu popisuje Tab. 7. Pro zobrazení názvu zařízení je ve vizualizaci nutné 

vytvořit interní proměnnou typu string, připojit ji k symbolu a jako iniciační hodnotu 

zapsat název zařízení.  

Vizualizace symbolu 

Symbol je tvořen pouze jedním segmentem, který animuje stav zařízení pomocí barvy a 

piktogramu. Symbolický obrázek dveří, který je v horní části, není nijak animován. 

Podoba symbolu v neaktivním stavu je znázorněna na Obr. 42. Příklad animace na Obr. 

43 zachycuje zařízení v automatickém režimu a dolní pozici. Detailní obrazovka 

symbolu je na Obr. 44. 

 

   

OBR. 42: DO_2P2D1S OBR. 43:  DO_2P2D1S – PŘÍKLAD ANIMOVÁNÍ 
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OBR. 44: DO_2P2D1S – DETAILNÍ OBRAZOVKA 
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4.4 Vzorový projekt 

Pro účely prezentování je součástí práce i ukázkový projekt. V něm má každý 

z připravených symbolů vlastní obrazovku, na které je možné si symbol prohlédnout a 

důkladně otestovat. Přímo z obrazovky lze zapisovat hodnoty do jeho stavových 

proměnných a vyzkoušet si tak libovolnou animaci stavů, včetně zobrazení detailní 

obrazovky. Ukázka obrazovky se symboly otočných stolů je na Obr. 46. 

Kromě obrazovek s ukázkou symbolů, je možné prohlédnout si také simulaci linky 

sestavené z použitých symbolů (viz Obr. 46). Tato simulace pomáhá k pochopení toho, 

jak celá vizualizace funguje a jak probíhá vzájemné předávání skidů mezi dopravníky.  

Simulace se spustí symbolem přepínače a animuje průjezd skidu linkou ve směru 

z levé do pravé části obrazovky. V první fázi skid najíždí na dopravník RC101 v horní 

části 3 pozicového výtahu LS102. Společně s dopravníkem je poté přepraven do dolní 

pozice, aby mohl být přes RC104 předán na RC201, který je součástí 2 pozicového 

otočného stolu TT203. Když je RC201 obsazen a zastaven, otočný stůl se natočí do 

pozice 2 a je realizována předávka skidu na RC 301. Analogicky skid putuje přes 

otočný stůl TT303, dopravníky RC 302 a RC303 na RC402, který je součástí 4 

pozicového příčného vozíku SHU401. Pomocí něj je skid přepraven do pozice 3, aby 

mohl pokračovat na dopravník RC601. V poslední fázi je naznačen odjezd mimo 

zobrazovanou část linky. 

Simulace je řízena pomocí vývojového nástroje Straton, který je součástí 

vizualizačního prostředí Zenon a který slouží k programování PLC. Projekt vytvořený 

v tomto prostředí, využívá proměnné založené na datových typech vytvořené knihovny. 

Tyto proměnné jsou potom využity i ve vizualizaci. 
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OBR. 45: OBRAZOVKA SE SYMBOLY OTOČNÝCH STOLŮ 
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OBR. 46: UKÁZKOVÁ SIMULACE LINKY 
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5 ZÁVĚR 

Výsledkem této práce je shrnutí teoretických poznatků z oblasti vizualizace od definic 

základních pojmů, až po konkrétnější popis typů a možností současné průmyslové 

vizualizace. Praktická část se zabývá návrhem a sestavením aplikace pro automatický 

import dat do vizualizačního prostředí Zenon a vytvoření knihovny symbolů 

dopravníkové techniky pro prostředí Zenon.  

Při vývoji aplikace pro import dat se podařilo splnit všechny klíčové požadavky 

definované zadavatelem, včetně těch méně důležitých. Nepochybným přínosem pro 

řešení tohoto projektu byla i značná vstřícnost představitelů společnosti COPA-DATA 

CEE, ve formě poskytnutých technických konzultací a speciálního workshopu. Oproti 

původním představám tak nástroj přináší i podstatné výhody navíc – všechna data jsou 

do Zenonu importována přímo, bez jakýchkoliv spojovacích souborů. Navíc je celý 

proces importu (pro uživatele poměrně složitý na pochopení) značně usnadněn formou 

aplikace, která uživatele celým procesem přehledně provádí a která dokáže objevit a 

popsat velkou část potenciálních chyb ve vstupních souborech. Budoucí modifikace 

nebo rozšíření, které jsou u těchto nástrojů velice časté, značně usnadní popis algoritmu 

importu a především detailně okomentovaný zdrojový kód. 

Výsledkem druhé prakticky zaměřené části práce je sestavená knihovna symbolů 

dopravníkové techniky, striktně respektující firemní standard vizualizace. Stejně jako 

v případě nástroje pro import byly při návrhu dodrženy všechny požadavky zadavatele, 

které se vázaly především na funkci, modulárnost a jednoduché použití. Pro přehled 

jsou všechny symboly náležitě dokumentovány v textu, který je součástí této práce. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem lze tedy předpokládat, že výsledky a výstupy 

této práce mohou mít v budoucím rozhodování o nasazení vizualizačního nástroje 

Zenon ve společnosti atx významný vliv a to především u projektů pro dopravní 

průmysl.  
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Seznam zkratek 
 

HMI Human-Machine Interface 

ACIS ATX Control and Information Software 

MMS Mensch-Maschine-Schnitstellen 

SCADA Supervisory control and data acquisition 

LAN Local Area Network 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

http Hyper Text Transfer Protocol 

DIN Deutsche Industrie-Norm 

LAN Local Area Network 

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 

VBA Visual Basic for applications 

XML Extensible Markup Language 

OL Object Library 

LD Line definition 

CSV Comma separated values 

VB Visual Basic 

SM Status messages 

CW Command words 

USINT Unsigned short integer 

UINT Unsigned integer 

UDINT Unsigned double integer 

ST Structured Text 
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Příloha A: Obsah přiloženého CD 
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Příloha A: Obsah přiloženého CD 
 

Součástí této práce je přiložené CD s následujícími adresáři: 

 

 Text - Elektronická verze dokumentu DP ve formátu PDF 

 Wizard - Průvodce pro import dat do prostředí Zenon 

 Library - Workspace pro prostředí Zenon, obsahující knihovnu symbolů a 

prezentační projekt 


