
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 
 
 
 
 
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ 
ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 
DEPARTMENT OF CONTROL AND INSTRUMENTATION 

 
 

 
 
 
 

Řízení a vizualizace programových bloků pro čističky 
odpadních vod 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

AUTOR PRÁCE    Bc. Matej Monček 
AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE   Ing. Radek Štohl, Ph.D. 
SUPERVISOR 

 
BRNO 2015 

 



 2 

 



 3 

Abstrakt 
Témou diplomovej práce bolo rozobrať problematiku riadenia čistiarne odpadovej vody, 

predstaviť najnovšie štandardy uplatňované pri návrhu grafického rozhrania a  navrhnúť 

sadu funkčných a grafických blokov. Prvá časť sa zameriava na rozpis výkonových 

členov, snímačov použitých v čistiarni a problematiku ich riadenia , nasleduje rozobranie 

HMI štandardov. Praktická časť obsahuje konfiguráciu riadiaceho systému, popis funkcií 

jednotlivých funkčných častí spolu s vývojovými diagrammi. Následne sú v práci rozobraté 

konkrétne grafické prvky a ich prepojenie na funkčné bloky. 
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Abstract 
The theme of master thesis was to cover issues of controlling the wastewater treatment 

plant, to introduce latest standards applied in design of graphical interface and design the set 

of fucntional and graphical objects. First parts  focuses on listing of  power devices, sensors 

used in wastewater plant and issues of its control, followed by HMI standards introduction. 

Practical part contents of configuration of control system, desription of functions with 

flowcharts. Subsequently the thesis covers specificall graphical objects and its connection 

onto functional blocks. 
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1 ÚVOD 

S príchodom nových programovateľných automatov S7 rady 1500 a 1200 spoločnosti 

Siemens bolo rozhodnuté o postupnom prechode na novú radu zo síce starých, ale stále 

veľmi rozšírených automatov rady 300 a 400. Diplomová práca  tematicky nadväzuje na 

bakalársku prácu „Řízení a vizualizace čističky odpadních vod“. 

S prechodom na vyššiu radu bola určená aj rada zmien ktoré majú za úlohu zlepšiť 

výsledný produkt. Hlavná zmena týkajúca sa funkčnej časti oproti staršiemu programu 

je  programovanie prostredníctvom funkčných blokov, na rozdiel od funkcií ktoré boli 

použité v drvivej väčšine v pôvodnom programe. Grafická časť bude spracovaná podľa 

posledných HMI štandardov, aby spĺňala požiadavky kladené najmä na jednoduché 

a efektívne používanie.  

Teoretická časť diplomovej práce sa zamierava na popis zariadení použitých pri procese 

čistení odpadových vôd a rozoberá problematiku riadenia a monitorovania týchto 

zariadení. Následne je opísaná teória ohľadom nových návrhových štandardov pre 

užívateľské prostredie HMI.  

Praktická časť začína konfiguráciou riadiaceho systému, kde definujem HW 

konfiguráciu použitého PLC, definujú sa vstupno výstupné tagy pre vytvorené PLC a na 

záver kapitoly je vytvorená základná konfigurácia HMI. Následne je popísaný postup, 

štruktúra a tvorba pomocných funkcií a jednotlivých funkčných blokov. 

Ďalej pokračuje technologická schéma konkrétnej ČOV, sprevádzaná rozborom zadania  

z hľadiska typov použitých zariadení.  

V ďalšej kapitole zameranej na tvorbu užívateľského rozhrania sú postupne opísané 

postupy pri vytváraní jednotlivých prvkov grafického rozhrania. Začnúc jednoduchými 

monitorovacími prvkami zariadení pokračujúc k jednotlivým funkčným celkom 

navrhnutých podľa technologickej schémy ktoré po kompletizácií vytvoria hlavnú 

obrazovku ČOV.  

Ako posledné sú uvedené postupy tvorby podobrazoviek spolu s najdôležitejšími 

nastaveniami jednotlivých objektov. 

V semestrálnej práci nebudú opísané  samotné princípy čistenia odpadových vôd, keďže 

daná problematika bola rozobratá v spomínanej bakalárskej práci. Taktiež sa v práca 

nebude zaoberať praktickým spúšťaním riadiaceho systému do provozu a stým 

súvisiacimi náležitosťami ako sú použitie frekvenčného meniča a programovanie 

funkcií pre prevod analógových signálov. 
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2 MONITOROVANIE A RIADENIE ČOV 

Pred začatím samotného programovania procesu je príhodné rozobrať zariadenia  

použité v procese čistenia odpadovej vody a spôsob ich merania a riadenia. Snímače a  

akčné členy použité v riadiacom procese sú z hľadiska typu väčšinou rovnaké. 

V nasledujúcich odstavcoch sa budem zaoberať vlastnostami konkrétnych a typovo 

najrozšírenejších zariadení použitých v riadiacom procese a taktiež opíšem principiálne 

zapojenie daného prvku do riadiaceho systému. 

2.1 Výkonové prvky 
Miešadlo   – Jedná sa o ponorné miešadlo s dvoma alebo viacerými listami (bežne 

používané konfigurácie  sú 2 alebo 3 listy) kde je vrtuľa napojená priamo na hriadeľ 

viac pólového elektromotora. Kvôli malému priemeru vrtuľe a jej vysokým otáčkam je 

miešadlo účinné ale na relatívne krátku vzdialenosť. V prípade potreby premiešavania 

väčších nádrži sa tento nedostatok rieši použitím viacerých miešadiel. Veľkou výhodou 

týchto čerpadiel je, vďaka otáčkam možnosť miešať aj médiá z vyššou hustotou ako 

voda (pri čistení odpadových vôd miešanie kalu). Miešadlá v našom prípade sú 

v kontakte s PLC výhradne prostredníctvom digitálnych vstupov/výstupov. Analogové 

signály môžu byť použité v prípade niektorých sérii čerpadiel ktoré sa vyrábajú aj 

s implementovanými snímačmi teploty média alebo so zabudovaným termočlánkom na 

snímanie teploty motora. Keďže sú v nádržiach samostatné snímače teploty, použité 

miešadlo malo zabudovaný len „leakage sensor“ – teda stav vnútornej poruchy  motora. 

Dôležitým prvkom pri programovaní riadiaceho systému je minimálna hladina pri ktorej 

čerpadlo môže pracovať. V prípade neošetrenia stavu tejto hladiny (nazvaná ako 

„Suchobeh“) môže dôjsť k poškodeniu zariadenia V nasledujúcej tabuľke prinášam 

prehľad signálov potrebných na riadenie miešadla.  

 

Signál Typ signálu Popis signálu 

Miešadlo_onPLC DI Miešadlo v manuálnom/automatickom režime 

Miešadlo beží/stojí DI Miešadlo signalizuje beh 

Miešadlo_ON/OFF DO Výstup z PLC  1-beží  0 – stojí 

Miešadlo_porucha DI Miešadlo signalizuje poruchu 

 

Tabuľka 1. Vstupno výstupne signály miešadla 

   

 

 

 

 

 

Obrázok 1. Princíp ovládania miešadla [5] 
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Čerpadlo  -  Použitie tohto čerpadla je určené na nijako neupravovanú odpadovú vodu 

s možnosťou obsahu pevných častíc, vlákien alebo poprípade plynov ako aj  na použitie 

v pokročilom štádiu čistiaceho procesu s prečisteným médiom. Jediným rozdielom bude 

druh použitého poháňača. V prvom prípade použijeme poháňač ktorý je určený na 

znečistené média. Na čisté vody použijeme poháňač štandardný. Z hľadiska riadenia 

čerpadla použijeme rovnaký princíp ako v prípade miešadla. Ošetrenie minimálnej 

hladiny je riešené rovnako ako pri miešadle. 

 

Signál Typ signálu Popis signálu 

Čerpadlo_onPLC DI Čerpadlo v manuálnom/automatickom režime 

Čerpadlo beží/stojí DI Čerpadlo signalizuje beh 

Čerpadlo _ON/OFF DO Výstup z PLC  1-beží  0 – stojí 

Čerpadlo _porucha DI Čerpadlo signalizuje poruchu  

 

Tabuľka 2. Riadiace signály čerpadla 

 

 

 

 

Dúchadlo  – Z lokálneho hľadiska (vzhľadom na jednu ČOV) môžeme usúdiť že 

väčšina zariadení je riadených dvojstavovo pomocou digitálnych vstupov / výstupov 

a analogové signály su použité zväčša len na monitorovanie stavu. To neplatí v prípade 

dúchadiel. Aeróbny proces čistenia vyžaduje pre správnu funkciu neustály prísun 

vzduchu. Dúchadlá sú umiestnené pod vodou, je preto potrebné ich ošetriť rovnako ako 

pri čerpadlách, alebo miešadlách blokáciou od minimálnej hladiny. Dúchadlá majú 

oproti čerpadlám a miešadlám taktiež možnosť spojitého riadenia. (Miešadlá a čerpadlá 

je samozrejme taktiež možné riadiť analógovým signálom cez frekvenčný menič, 

v procesoch čistenia odpadových vôd sa ale pri týchto zariadeniach táto funkcia 

nepoužíva a sú riadené dvojstavovo ako bolo spomenuté vyššie) Riadiace signály 

dúchadlá potom budú nasledovné. 

 

Obrázok 2. a) poháňač na odpadovú vodu  b) poháňač na prečistenú vodu  c) čerpadlo Amarex   [6] 
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Signál Typ signálu Popis signálu 

Dúchadlo_onPLC DI Čerpadlo v manuálnom/automatickom režime 

Dúchadlo beží/stojí DI Čerpadlo signalizuje beh 

Dúchadlo _ON/OFF DO Výstup z PLC  1-beží  0 – stojí 

Dúchadlo _porucha DI Čerpadlo signalizuje poruchu  

Dúchadlo OUT AO Analogový výstup do meniča 

Dúchadlo IN AI Analogový vstup z dúchadla  

Tabuľka 3. Vstupno výstupné signály  dúchadla 

Problematika riadenia dúchadiel má tiež jednu špecifickú vlastnosť. Dúchadlá sú totiž  

chladené len samotnou rotáciou vrtule a pri behu na nízke otáčky  by sa zadreli. Je preto 

potrebné podľa dokumentácie výrobcu nastaviť minimálnu hodnotu otáčiek z dôvodu 

chladenia dúchadla.  

Na riadenie dúchadla v spojitom režime na základe analógovej hodnoty (väčšinou 

koncentrácia kyslíka) použijeme jeden z predpripravených PID regulátorov vo 

vývojovom prostredí TIA Portal. 

 

2.2 Režimy behu zariadení. 
Čo sa týka problematiky čistenia odpadových vôd,v praxi je možné sa stretnúť s 

nasleujúcimi  funkčnými módmi zariadení:  

 
Tabuľka 4. Módy behu zariadení ČOV 

 

2.3 Snímače 
V procese sa používajú v drvivej väčšine prípadov následovne popísané druhy 

snímačov. S inými typmi som sa zatiaľ nestretol, ich využitie teda nie je vylúčené, ale 

z hľadiska všeobecnej problematiky riadenia ČOV majú minimálny význam. 

Plavákový snímač hladiny – Použitý je v každej  nádrži primárne na ošetrenie hladiny 

suchobehu (minimálnej hladiny pri ktorej sa vypínajú čerpadlá/miešadlá/dúchadlá aby 

nedošlo k ich poškodeniu).Výstupom zo snímača je binárny signál, teda I=1 ak hladina 

je rovná alebo väčšia hladine nastavenej na plaváku, inak je 0.  

Na analogové meranie hladiny sa používa výhradne ultrazvukový snimač hladiny. 

Výstupom zo snímača je 16 bitová analogová hodnota typu word. Následne je signál zo 
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snímača prevedený v samostatnej funkcii na príslušnú analogovú hodnotu (hladina, 

teplota) následujúcim spôsobom: Maximálna hodnota (100% ) reprezentovaná 16 bitmi 

je pre meranie 27648 (32767 je síce maximum pre hodnotu typu word ale značí 118 %). 

Túto hodnotu potom porovnáme z 100% hodnotou pre daný snímač hladiny. Keďže má 

snímač hladiny lineárnu charakteristiku je možné jednoducho aproximovať funkciu na 

prevod hodnoty. Keďže množstvo výkonových prvkov umiestnených v nádržiach je 

riadených na základe hodnoty hladiny je potrebné použiť hysterézu spoločne s týmto 

signálom. Vlnenie na hladine a jemné kolísanie analógovej hodnoty by spôsobilo 

nepravidelné spínanie a vypínanie v okolí nastavenej spínacej hladiny a výrazne by 

zhoršovalo životnosť zariadení.  

Prietokomer sú použité vo väčšine prípadov priamo na vstupe do čistiarne odpadových 

vôd a prípadne na výstupe z čistiarne. Z hľadiska riadenia nemajú žiadnu funkciu – 

slúžia na štatistické účely. Výstupom z prietokomera je analógová hodnota o veľkosti 

word. Spracovanie hodnoty je rovnaké ako pri ultrazvukovom snímači. Snímač 

koncentrácie kyslíka je  použitý na kontrolu stavu kyslíka v recirkulačných nádržiach 

pri aeróbnom procese čistenia. Výstup zo snímača je 16 bitová hodnota. Prevod signálu 

je riešený rovnako ako v prípade ultrazvukového snímača hladiny. Hodnota 

koncentrácie je potom použitá pri riadení výkonových prvkov. Použitie hysterézy  

v tomto prípade je riešené rovnako ako pri ultrazvukovom snímači hladiny 

Snimač teploty, rovnako ako prietokomer nemá v problematike čistenia okrem 

monitorovacieho alebo štatistického účelu žiadnu funkciu. Používa sa pri kontrole 

teploty pri špecifickom druhu aeróbneho čistenia, kde je potrebné monitorovať teplotu  

čisteného média kvôli účinnosti čistiacich baktérií.  

Ph sonda – merajúca kyslosť/zásaditosť daného média. Užitie je pri chemickej fáze 

čistenia, kde je podľa tejto hodnoty riadená funkcia dúchadiel alebo čerpadiel. 

Výstupom je opäť analogová, 16 bitová hodnota, ktorej spracovanie je rovnaké ako 

v prípade ultrazvukového snímača hladiny. 

 

2.4 Frekvenčné meniče 
V našom prípade riadime väčšinu výkonových prvkov dvojstavovo (zapnuté/vypnuté) . 

Môžu sa ale vyskytnúť prípady kedy je potrebné riadiť chod týchto zariadení spojite. Na 

to použijeme frekvenčný menič, ktorý umožní presnú reguláciu otáčiek 

čerpadla/dúchadla na základe zadaných podmienok. V našom projekte bol menič 

použitý na riadenie dúchadla. Ako som už spomínal na začiatku, táto práca sa nezaoberá 

nastaveniami ani zapojovaním meniča do riadiaceho celku. 
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3 HMI ŠTANDARD 

Takmer všetky priemyselné procesy sú riadené operátormi, používajúcimi jednu, alebo 

viac grafických obrazoviek. Na to, aby výsledná vizualizácia mala profesionálny dojem 

a bola čo najefektívnejšia  a najprehľadnejšia, je vhodné rozobrať aktuálne štandardy 

týkajúce sa návrhu užívateľského rozhrania. Na trhu je k dispozícií množstvo publikácií 

určených ako pomôcka pri návrhu obrazoviek. Vybral som si High Performance HMI 

od Rockwell Automation a  tzv. ASM-HMI Guidlines, ktoré obsahujú doporučenia  pre 

vizualizáciu v škále  od farebného nastavenia jednotlivých prvkov až po komplexný 

návrh HMI a jej dopad na riadený proces.  

 

Kapitola zahrnie: 

 Históriu a súčasnosť HMI 

 Obvyklé, ale nevhodné zvyky návrhu  

 Opodstatnenie na zlepšenie HMI – Čo môžeme získať 

 Možnosti zlepšenia - zobrazovanie alarmov, trendov, zariadení a iné . . .  

 

Pred príchodom sofistikovaných digitálnych monitorovacích systémov, užívateľské 

HMI  väčšinou pozostávalo na použití kontrolných skríň. Výhodou bolo poskytovanie 

prehľadu o celom procese vrátane trendov a alarmov. Nevýhodou použitia týchto 

systémov bola (rovnako ako pred príchodom PLC keď sa používali relátkové skrine ) 

vysoká zložitosť modifikácie, schopnosť stiahnuť a analyzovať dáta takmer 

neexistovala. S príchodom moderných SCADA systémov tieto problémy prakticky 

vymizly, no na druhej strane vyvstali problémy nové. 

Ranné grafické adaptéry umožňovali vykreslenie len veľmi jednoduchých 

schematických obrazoviek. So zlepšovaním výpočtového výkonu ale nestúpala kvalita 

vizualizácií. Jedným z dôvodov je zaužívanosť určitého štandardu pri tvorbe 

vizualizácie, aj keď dnes už značne zastaralého. [2] 

 

3.1 Chyby návrhu vizualizácie 
So stagnáciou vývoja HMI sa do dneška preniesli aj chyby a zlozvyky pri tvorbe 

vizualizácie. Sú to: 

 

Nekonzistentné alebo nesprávne použitie farieb – Zahŕňa v sebe použitie rôznych 

farieb na typovo alebo principiálne rovnaké hodnoty (teplota, hladina, atd.) na jednej 

obrazovke, alebo globálne v cele vizualizácií. 

Nesprávnym použitím farieb sa rozumie napríklad aplikáciu príliš výrazných farieb na 

prvky malého, alebo len doplnkového významu, kde môžu posunúť do úzadia omnoho 

dôležitejšie signály. Informačné signály by teda nikdy nemali vizuálne upútať viac ako 

pre proces životne dôležité prvky. (alarmy, prekročenia limitov, hladín apod.) 
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Na nasledujúcom obrázku je vidieť príklad správneho a nesprávneho použitia farby pre 

signalizáciu chodu pumpy. Svetlo zelená farba indikujúca chod pumpy upútava príliš 

veľkú pozornosť, nehovoriac o prípade kedy by sme na obrazovke mali väčšie 

množstvo takýchto zariadení. Červená farba indikujúca stop motora je, ak sa nejedná 

o havarijný stav nevhodná. Môže byť totiž ľahko zamenená za poruchu zariadenia. 

Naproti tomu použitie neutrálnej tmavej a svetlej šedej na indikáciu chodu zariadenia je 

pre informáciu chodu dostačujúce a neodvádza nijako pozornosť od dôležitých 

monitorovacích signálov.   

 

 

 

 

Absencia trendov – Vytvorenie obrazovky monitorujúcej väčší celok ktorá poskytuje 

len číselné hodnoty je nevhodné z hľadiska efektivity podania informácie. Použitie 

trendu na dôležité meranie urýchli reakčný čas obsluhy  a taktiež poskytuje grafické 

zobrazenie vývoja hodnoty, vďaka čomu je možné predikovať vývoj a zabrániť 

napríklad havarijnému stavu. Napríklad abnormálne rastúcu hodnotu teploty v trende si 

obsluha môže všimnúť ešte pred dosiahnutím havarijného limitu, čo pri použití čisto 

číselného podania je pre obsluhu viac než zložité.  

Použitie beztrendových obrazoviek je vhodné pri veľkých obrazovkách kde sa trend 

samotný nehodí z priestorového dôvodu (i tak je ale potrebné doplniť trendy dôležitých 

hodnôt na podobrazovku) alebo u malých podobrazoviek ktoré poskytujú doplnkové 

informácie.  

 

 

Množstvo dat, žiadna infromácia – Táto problematika  súvisí s použitím množstva dát 

v neucelenej forme. Na hlavných riadiacich obrazovkách by mali byť len hodnoty ktoré 

majú určitý význam pre riadený proces. V prípade že regulujeme otáčky motora, tak na 

obrazovku dáme spomínané otáčky. Motohodiny, servisné hodiny, teplotu a iné 

Obrázok 3. Porovnanie správneho a nesprávneho použitia farieb v HMI [2] 
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informácie je nutné, ak nie je explicitne zadané inak, umiestniť na doplnkovú 

obrazovku. 

Taktiež je vhodné data tematicky zoskupiť. Z hľadiska prehľadnosti je nevhodné mať 

pokope viacero dát rozličného významu, priority a fyzikálneho rozmeru. Výnimku 

tvoria podorazovky jednotlivých zariadení, kde poskytujeme ucelené informácie 

o zariadení, a použitie všetkých hodnôt je žiadúce. V tomto prípade je ale vhodné 

hodnoty zoskupiť a farebne upraviť aby splňovali štandard pre konzistenciu a správnosť 

použitia farieb (viď. vyššie). 

 

3D objekty – Nadmerné použitie týchto položiek je rozptyľujúce s zbytočne 

spotrebováva miesto na obrazovke. Animované prvky potom budú upútavať viac 

pozornosti ako dôležité veci (alarmy).   

 

3.2 Lepšie HMI – čo získame 
Dopady nevhodného návrhu grafického rozhrania môžu mať okrem nekomfortného 

a neefektívneho používania aj ďalekosiahlejšie následky. V nasledujúcej tabuľke je 

možné vidieť výsledky štúdia pri použití tradičného HMI rozhrania a HMI rozhrania 

ktoré bolo navrhnuté v súlade s doporučeniami High Performance HMI. 

 

 

Úloha Tradičné HMI Štandardizované 

HMI 

Zlepšenie 

Detekcia abnormálnych stavov pred 

signalizáciou alarmom 

10% prípadov 48% prípadov 5x 

Úspešnosť v spravovaní 

abnormálnych udalostí 

70% 96% Takmer 100% účinnosť 

Čas potrebný na vyriešenie 

abnormálnej situácie 

18,1 min 10.6 min 41% redukcia času 

 

Tabuľka 4. Porovnanie tradičného a štandardizovaného  HMI [3] 

3.3 Možnosti zlepšenia HMI 
Vizualizácia je jedným z najpodstatnejších aspektov odrážajúcich kvalitu odvedenej 

práce. Úroveň grafického spracovania vytvára trvalý dojem – v zornom poli operátora je 

každý deň. Vypracovanie univerzálneho podrobného návodu na vytváranie grafiky 

bohužiaľ nie je možné, už len z dôvodu rozličných požiadavkou zákazníka na výsledný 

produkt. Existuje však niekoľko zásadných pravidiel ktorých dodržovanie zaručí 

kvalitný výsledok.  
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Čiary -  mali by byť vedené vodorovne, alebo zvislo. Šikmé čiary musia splňovať 

zámer. 

V prípade použitia čiary pre označenie procesného potrubia, v mieste dotyku vytvárajú 

„T-kus“, a keď sa dotýkajú príslušných zariadení, naznačujeme tým prepojenie. [1] 

 

Text – musi byť presný a správny. Text zarovnáme vhodným spôsobom (Nie vždy je 

stredové zarovnanie vhodné). Vyberieme si jeden alebo dva druhy písma a dodržujeme 

ho v celom projekt. Vo výnimočnom prípade je možné použiť iný font, ale musí to mať 

opodstatnenie. [1] 

 

Umiestnenie – Obrazovka by mala byť rozpracovaná okolo stredového bodu. To 

neznamená, že hlavné zariadenie alebo prístroj musí byť umiestnený v strede, ale to, že 

obrazovka sa symetricky od tohto bodu rozvíja. Použitie tohto spôsobu umožní obsluhe 

lepšie sa sústrediť na obrazovku a taktiež uľahčí prechod z jednej obrazovky na druhú.  

 

Vzájomné rozostupy – Podobné a súvisiace prvky byť rovnomerne rozložené. 

Najlepšie v jednej rovine a s konštantnými vzdialenosťami. Textové polia musia byť 

taktiež konzistentné a mali by mať podobu mriežky. [1] 

 

Hierarchia obrazoviek – rozdelenie obrazoviek do úrovní podľa dôležitosti 

poskytovanej informácie. Takéto rozdelenie na logické celky učiní ovládanie rýchlejšie 

a intuitívnejšie.  Obsah obrazoviek jednotlivých úrovní  môže byť delený na:  

 Riadiace obrazovky 

 Každodenné monitorovacie obrazovky 

 Obrazovky pre odstraňovanie štandardných problémov 

 Obrazovky pre neštandardné situácie. 

Na nasledujúcom obrázku je možné vidieť príklad hierarchie obrazoviek pre 

jednoduchý výrobný proces 

Úroveň 1
Hlavná obrazovka

Úroveň 1
Alarmy

Úroveň 1
Trendy

Úroveň 2 
Funkčný celok
(Motor atd..)

Úroveň 2 
Alarmy

Úroveň 1
História

Úroveň 2 
Trendy

Úroveň 2 
História

 
Obrázok 4. Hierarcihia obrazoviek [1] 
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4 KONFIGURÁCIA RIADIACEHO 

SYSTÉMU 

V nasledujúcich kapitolách popíšem postup použitý pri kompletnom návrhu riadiaceho  

systému, od výberu PLC až po simulovanie reálneho deja, ako aj hlavné výhody 

a odlišnosti vývojového prostredia voči jeho predchodcovi STEP 7. 

 

4.1 Konfigurácia PLC 
Konfigurácia PLC sa začína výberom procesora už v položke Portal View. Pokliknutím 

na Devices and Networks sa nám ponúka možnosť vložiť riadiacu jednotku pomocou 

Add new device. Vyberieme  typ procesora, čo v našom prípade bol model 1511-1 PN 

z rady 1500 a kliknem na Add.  Po prepuntí do Project View  sa nám zobrazí interface 

hardwarovej konfigurácie ako aj Interface vývojového prostredia TIA Portal ktorý je 

možné vidieť na nasledujúcom obrázku. Zaujímavým prídavkom oproti starším verziám 

STEP 7 je zobrazovanie symbolických mien vstupno výstupných tagov už v okne HW 

konfigurácie (viď obrázok č.5). Po nakonfigurovaní tagov je teda možné urobiť report 

alebo screenshot HW konfigurácie ktorý sa dá efektívne využiť pri reálnej inštalácií 

PLC kde sa potom minimalizuje chyba zapojenia signálnych káblov. 

 

 

Obrázok 5. Pracovná obrazovka TIA Portal 
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Po rozkliknutí položky properties je možné meniť rôzne parametre procesora. V záložke 

Profinet Interface je možné meniť IP adresu procesora (užitočné v prípade ak máme 

počet procesorov väčší ako 1, alebo zložitejšiu sieťovú zástavbu) a taktiež obsahuje pre 

nás dôležité nastavenie pomocou ktorého môžeme zmeniť časovú synchronizáciu CPU 

a PC.  

Ďalej sa moduly a karty vkladajú tak, ako v tradičnom STEP7. Podobne ako 

u procesora, máme možnosť meniť určité parametre modulu. TIA Portal ponúka 

jednoduchú možnosť ako meniť parametre pre všetky kanály na danej karte. V položke 

properties stačí vybrať Module parameters / Channel template , teda tzv. šablónu podľa 

ktorej sa nakonfigurujú všetky kanály na danej karte. Na obrázku č.7 je možné vidieť 

možnosť voľby pre kartu digitálnych vstupov. Je možné meniť oneskorenie s ktorým 

karta zareaguje na zmenu vstupného parametra. Pre naše účely môžeme hodnotu nechať 

na pôvodných 3,2 ms. 

 
Obrázok 6. Parametre karty digitálnych vstupov 

 

Karta digitálnych výstupov obsahuje len možnosť, ktorou definujeme ako bude kanál 

reagovať na STOP stav procesora. Túto položku necháme tiež pôvodne na shutdown. 

V prípade potreby je možnosť zvoliť aby si kanál uložil  po zastavení procesora 

poslednú výstupnú hodnotu. 

Analogové karty majú značne obsiahlejšie možnosti nastavenia kanálov rovnako ako aj  

Rozšírenú diagnostiku. V položke Module parameters / Channel template môžeme 

meniť charakter vstupného signálu : Napätie, prúd (2 vodičovo alebo 4 vodičovo) alebo 

odpor. Ďalej môžeme meniť roszah merania ktorý v našom prípade zvolíme na 4-20mA. 

Ďalšou položkou je potlačenie interferenčného rušenia ktoré môže byť spôsobené 

napájacím káblom pre procesor. V tomto prípade volíme frekvenciu ktorú poskytuje 
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daná sieť. Pre náš prípad volíme 50Hz pre AC napätie ktoré zapájame do zdroja. Na 

nasledujúcom obrázku je možné vidieť properties interface karty analogového vstupu aj 

s nastavenými parametrami. 

 

 

 

Karta analogových výstupov obsahuje položky  podobné ako pri vstupné karty, volíme 

ale napäťový výstup 0-10V pre frekvenčný menič a v prípade stopu procesora 

požadujeme shutdown karty. 

Pri všetkých kartách sú spomínané diagnostické možnosti, ktoré ale v našom prípade 

nemajú využitie, keďže sa jedná o pomerne jednoduchý riadiaci proces bez predpokladu 

neštandardných  udalostí ako sú vypadnutie napájania alebo prerušenie signálového 

kábla.  

 

Obrázok 7. Parametre karty analógových vstupov 

Obrázok 8. Parametre karty analógových výstupov 
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V nasledujúcej tabuľke je kompletná hardwarová konfigurácia riadiaceho systému. 

 

  Modul Sériové číslo 

Procesor CPU 1511-1 PN 6ES7 511-1AK00-0AB0 

Karta Digitálnych vstupov DI 32X24VDC HF_1 6ES7 521-1BL00-0AB0 

  DI 32X24VDC HF_2 6ES7 521-1BL00-0AB0 

Karta Digitálnych 
výstupov DQ 32X24VDC/0.5A ST 6ES7 522-1BL00-0AB0 

Karta Analogových 
vstupov AI 8XU/I/RTD/TC ST 6ES7 531-7KF00-0AB0 

Karta Analogových 
výstupov AQ 4xU/I ST 6ES7 532-5HD00-0AB0 

 

Tabuľka 5. Konfigurácia PLC zostavy 

4.2 PLC tagy 
 

Po nakonfigurovaní PLC som vytvoril v položke PLC tags (analógia ku S7-400 symbol 

table)  názvy a popisy ku všetkým, zatiaľ  použitým vstupom a výstupom. 

Tagy sa vkladajú do tabuľky rovnako ako v programe STEP 7. Je možné nastaviť 

datový typ, adresu, retentivitu tagu -> ak položku zaklikneme, tak hodnota tagu sa uloží 

to internej pamäti a hodnota sa uchová aj v prípade straty napájania. Ďalej máme ešte 

možnosť Visibility from HMI – viditelnosť tagu z HMI a accesibility from HMI – 

možnosť pracovať s tagom v HMI. Všetky položky môžeme nechať v pôvodnom 

nastavení ako je vidno na obrázku. Meniť sa budú len adresy a datové typy. V projekte 

sú použité 2 tabuľky tagov. I/O Tags obsahuje singály z kariet procesora a Default tag 

table obsahuje časovače pre zariadenia. (viď príloha č.3 - časovače) 

 

 

 

Ako bolo písané v prvej kapitole z hľadiska riadenia  vyžaduje každé zariadenie v 

oblasti digitálnych vstupov  3 signály : onPLC, Running a HW fault. V tabuľke č.6 je  

uvedený prehľad zariadení pracujúcich v ČOV. Jedná sa o zariadenia ktoré sú plne 

riadené troma spomenutými signálmi.  

Obrázok 9. Konfigurácia PLC tagov 
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Výnimkou sú prvky ktoré naším systémom niesú riadené ale iba monitorované. V tom 

prípade použijeme signály ktoré máme k dispozícií. Konkrétne sú to signály zobrazené 

v nasledujúcej tabuľke. 

 

Vstup význam logika vyhodnotenie 

I 0.0 S15-Separátor piesku - PORUCHA len indikacia 1=porucha 

I 0.1 Z5-Radiálny zhŕňač - PORUCHA len indikacia 1=porucha 

I 0.2 Zn10 - Šupátko - PORUCHA len indikacia 1=porucha 

I 7.4 Prúdový chránič čerpadiel a miešadiel  len indikácia 1=chránič vypnutý 

I 7.5 MO1 - prietok - impulzy len indikácia   
Tabuľka 7. Monitorovacie signály zariadení 

K vyššie uvedeným 3 hlavným signálom môže byť ešte pripojený signál o suchobehu. 

V tabuľke je opäť prehľad zariadení s daným signálom.  

 

Vstup význam logika vyhodnotenie 

I 1.7 P2a -  čerpadlo - SUCHOBEH Hladina U1 - suchobeh pre P2a 1=hladina OK 

I 2.3 P2b -  čerpadlo - SUCHOBEH Hladina U1 - suchobeh pre P2b 1=hladina OK 

I 3.0 P3 -  čerpadlo - SUCHOBEH  suchobeh pre P3 1=hladina OK 

I 5.7 M4a -  miešadlo - SUCHOBEH  suchobeh pre M4a 1=hladina OK 
Tabuľka 8.  Signály bežné pre monitorované a riadené zariadenie 

Z hľadiska digitálnych výstupov má každé zariadenie 1 výstupný signál  - On/Off. 

Tento signál obsahujú aj prvky, ktoré majú spojitý výstup (dúchadlá). 

 

V karte analogových vstupov sú zaplnené všetky kanály. V nasledujúcej tabuľke je 

prehľad signálov aj s funkčným popisom. Z daných signálov je len 1 použitý na riadenie 

dúchadiel, ostatné slúžia len na monitorovacie účely 

 

Dúchadlá Čerpadlá Miešadlá 

D17a P2a M4a 

D17b P2b M4b 

D1 P3 M4c 

  P6a M12 

  P11 M13 

  P14a   

  P14b   

  P15a   

  P15b   
Tabuľka 6. Prehľad zariadení ČOV Obrázok 10. PLC tagy  
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adresa popis funkcia roszah 

PEW 336 U1 - hladina - čerpacia stanica len indikácia  4..20mA 

PEW 338 U2 - hladina - dovážané vody len indikácia  4..20mA 

PEW 340 U3 - hladina - zahusťovanie kalu len indikácia  4..20mA 

PEW 342 O2 - Nitrifikácia  riadi D17a,b  4..20mA 

PEW 344 O2 - Denitrifikácia  len indikácia  4..20mA 

PEW 346 pH1 - Nitrifikácia  len indikácia  4..20mA 

PEW 348 pH2 - Denitrifikácia  len indikácia  4..20mA 

PEW 350 MO1 - prietok   4..20mA 
Tabuľka 9. Vstupné Analógové signály ČOV 

Karta analogových výstupov zahŕňa 4 signály, s ktorých 1 dvojica slúži na riadenie 

dúchadiel a druhá dvojica na čerpadlá P2ab je v konečnom projekte nepoužitá. 

 

adresa popis rozsah 

PAW 336 D17a - žiadaná pre FM  0..10V 

PAW 338 D17b - žiadaná pre FM  0..10V 

PAW 340 P2a - žiadaná pre FM  0..10V 

PAW 342 P2b - žiadaná pre FM  0..10V 
Tabuľka 10. Analógové výstupy ČOV 

Z priestorového hľadiska som nevypisoval všetky signály k zariadeniam. Kompletný 

zoznam vstupno / výstupných tagov je možné nájsť v programe pod položkou PLC_tags 

alebo v prílohe č.1. 

4.3 Konfigurácia HMI 
Pred započatím samotného programovania či už funkcií alebo grafického rozhrania je 

vhodné nakonfigurovať základ HMI a overiť funkčnosť spojenia, ktorá je nutnosťou  

pre funkčný program. 

 Základ HMI Interface vytvoríme V TIA Portali je tvorený položkou SIMATIC PC 

station do ktorej vložíme runtime systém podľa výberu (v našom prípade WinCC 

Professional) a všeobecný sieťový komunikačný modul IE_General ktorý predstavuje 

ethernetový port nášho  počítača. Viď nasledujúci obrázok : 

 

 

Modul Sériové č. Verzia 

WinCC RT 
proff 

6AV2105-
0xAx1-
0AA0 12.0.0 

IE_General_1 IE_CP V8.2.0 
Tabuľka 11. Parametre HMI stanice 

 

Obrázok 11. Konfigurácia HMI 
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Následne je potreba vytvorené konfigurácie pre PLC a Vizualizáciu prepojiť. V položke 

Devices & Networks prepojíme PLC a HMI ethernetovým médiom. IP adresa sa pri 

pokuse o download do PLC nastaví automaticky. Výsledné prepojenie je možné vidieť 

na nasledujúcom obrázku. Správnosť overenia je možné skontrolovať rozkliknutím PC-

System_1/HMI_RT_1/Connections, kde je možné v prípade potreby modifikovať 

prepojenie (napríklad zmena IP adresy cieľového PLC – nutnosť ak pracujeme s viac 

ako jedným procesorom). 

 

 

 

V tomto bode je možné začať programovať funkcie alebo vizualizáciu. Logickým 

krokom bude naprogramovať funkčné bloky najprv bez vizualizácie, overiť ich 

funkčnosť prostredníctvom Watch_table, a potom navrhnúť grafické rozhranie 

k vybraným zariadeniam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 12. Konfigurácia prepojenia PLC a HMI 
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5 NÁVRH FUNKCIÍ A FUNKČNÝCH 

BLOKOV 

Program má byť písaný s čo najväčším poukázaním na opakovateľnosť. Pri 

preštudovaní jednotlivých funkcií som zistil, že je možné naprogramovať určité funkcie 

parametricky – objektovo, keďže čistiaci proces je pri každej čističke veľmi podobný.  

 

Na prvom mieste je potreba si rozvrhnúť celkovú štruktúru funkčného bloku a funkcií 

ktoré budú obstarávať riadenie zariadenia. Ako je spomenuté vyššie, výsledným 

produktom by mal byť 1 komplexný funkčný blok, do ktorého po zavolaní 

z organizačného bloku postačí už len naadresovať potrebné signály a data. Hierarchiu 

funkcií aj postupy vysvetlím na FB s jedným prvkom, ktorý môže obstarávať mód 

časovací, alebo trvale zapnutý. 

Na nasledujúcom obrázku je vysvetlená hierarchia volania funkcie zariadenia 

v hlavnom bloku OB1. Do danej funkcie naadresujeme data z automaticky vytvoreného 

dátového bloku spolu z príslušnými signálmi zo vstupných a výstupných kariet 

a nakoniec časovače pre módy nezapnutia samostatne umiestnené v default tag table. 

 

OB1 (Main)
FB 1 

FB 2

FB n

Data
DB 1

DB 2

DB n

PLC_ tagy

Timery

 
Obrázok 13. Logika volania funkčných blokov z bloku Main 

Takto navrhnutý program by teoreticky mohol pracovať. Bohužial by ale takáto 

štruktúra mala na svedomí veľké množstvo Timerov ktoré by museli vybavovať 

motohodiny, servisné hodiny alebo alarmy nezapnutia a hysterézy suchobehov.  

S vyššie uvedených dôvodov boli preto navrhnuté funkcie ktoré budú obstarávať časové 

udalosti. 
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5.1 Sprievodné funkcie 
 

Pause/ Run Count – počíta pauzu a beh zariadení 

 

Timer  - Funkcia ktorá bude volaná v samotnom funkčnom bloku zariadenia. Obstaráva 

nastavovanie príznakov pre beh alebo pauzu zariadenia 

 

Motohodiny – vybavuje počítanie nabehaného času zariadenia 

 

Servis – Funkciu majú rovnakú ako Motohodiny s rozdielom že v servisných hodinách 

čas odčítavame od predom nastaveneého servisného limitu. 

 

Hierarhiu sprievodných funkcií a ich volanie je možné vidieť na nasledujúcom obrázku 

 

OB30 
(Cyclic 
Interrupt)

FC Minute Events
 

Data
DB 1

DB 2

DB n

PLC_ tagy

Timery

Zariadenie XY Network 1

Pause / Run Count

Servis

Motohodiny

 
Obrázok 14. Logika volania sprievodných funkcií zariadenia 

Organizačný blok OB30 má nastavenú periódu volania cyclic time = 1s. Základným 

účelom funkcií Pause/Run Count , Motohodiny a Servis je pripočítavanie resp. 

odpočítavanie hodnoty 1 z čítača sekúnd. Na nasledujúcich stranách  bližšie popíšem 

funkcie volané v OB30. 
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Pause/Run Count – Funkcia volaná z bloku cyklického prerušenia (OB 30) ktorá sa 

vybavuje s periódou 1s a pripočítava hodnotu +1 k čítačom pauzy alebo behu, podľa 

toho ktorý stav je práve aktívny. Funkcia má v Interfaci nadefinované 4 vstupno 

výstupné parametre. V nasledujúcej tabuľke je vidieť stručný prehľad aj s datovým 

typom danej premennej. 

 

 

 

 

 

In/Out dátový typ 

Beh_Time Int 

Pauza_Time Int 

Beh_Aktivny Bool 

Pausa_aktivna Bool 
Tabuľka 12. Interface Pause / Run Count 

 

 

 

Motohodiny –  V danej funkcii sa vykonáva pripočítavanie +1 k čítaču sekundy a po 

pretečení 60s pripočítavanie k minútam. Podobne sú obstarané hodiny a dni. V tabuľke 

je možno nahliadnuť na vstupno výstupné parametre funkcie. 

 

In/Out dátový typ 

Mth_Count Int 

Mth_reset Bool 

Pause_active Bool 

Beh_active Bool 

aux Bool 

on/off Bool 

Mth_min Int 

Mth_Hours Int 

Mth_days Int 
Tabuľka 13. Interface funkcie Motohodín 

Mth_Count môže naberať hodnoty 0 – 60, podobne Mth_min, Mth_Hours má 

maximálnu hodnotu 24, Mth days počíta nabehané dni zariadenia. Použitím datového 

typu int pre čítač dní dosiahneme pretečenie po dobe ~ 180 rokov čo plne postačuje. 

 

Obrázok 15. Pause / Run Count 
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Network 1 : v prípade že je beh zariadenia aktívny (Beh_active generuje funkcia Timer) 

a zariadenie beží (potvrdenie o behu cez digitálny vstup od zariadenia) do sekundovej 

premennej Mth_Count je pripočítaná hodnota 1. Kontrolu behu a zapnutého stavu 

zariadenia je postačujúce umiestniť na čítač sekúnd, keďže minútové hodinové a dňové 

počítanie je závislé na zmene sekundového stavu. 

 

 

Network 2 :  V tomto networku sa v prípade naplnenia premennej mth_count na 

hodnotu 60 uskutoční pripočítanie +1 k premennej Mth_min a nulovanie sekundovej 

premennej 

 

Network 3 , 4 : funguje rovnako ako minútové počítadlo , s rozdielom počítania dní, kde 

je hranica nastavená na 24. 

 

V poslednom networku je urobený jednoduchý reset , kde pri zmene premennej Mth 

Reset z 0 na 1 sa kompletne vynulujú hodnoty motohodín. 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 17. Motohodiny network 2. 

Obrázok 16. Motohodiny network 1 
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Servis – ako bolo spomenuté vyššie,  rovnakú ako Motohodiny s rozdielom že 

v servisných hodinách čas odčítavame od predom nastaveného servisného limitu. 

Typovo sú rovnaké sú aj vstupno výstupné premenné (samozrejme s iným názvom) 

 

Network 1 :  V tomto networku prebieha nastavenie servisného limitu dní, či už po 

warm restarte alebo pri zadaní hodnoty do IO poľa vo vizualizácií. 

 

Network 2 : Vyhodnocuje odpočítanie dňa pri dosiahnutí nulových hodnôt sekúnd, 

minút a hodín. Networky na odpočítavanie minút sekúnd a hodín sú principiálne 

rovnaké ako táto spomínaná 

Obrázok 18. Servis network 1 
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Ďalší network je opäť umiestnený reset, ktorý vráti hodnotu servisných limitov na 

pôvodnú v prípade stlačenia reset tlačítka v HMI alebo pri kompletnom vynulovaní 

čítača. V poslednom networku sú nastavené flagy pre signalizáciu do HMI. Žltou bude 

signalizovanie 10 dní do konca servisných hodín a červenou 2 dni. V prípade údržby 

a revízie zariadenia sa stlačí tlačítko reset a hodiny budú nastavené na nový servisný 

limit. 

 

 

Obrázok 19. Servis Network 2 
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Timer – táto funkcia je volaná priamo vo funkčnom bloku zariadenia. Vstupný 

parameter funkcie je len signál onPLC, signalizujúci že zariadenie je prepnuté na 

automatické riadenie. 

V nasledujúcej tabuľke je prehľad vstupno výstupných parametrov 

 

In/Out 
datový 
typ 

P1_SW_0 Bool 

P1_SW_1 Bool 

P1_SW_A Bool 

P1_BehSET Int 

P1_BehCOUNT Int 

P1_PauzaSET Int 

P1_PauzaCOUNT Int 

P1_BehActive Bool 

P1_PausaActive Bool 

P1_aux Bool 
Tabuľka 14. Interface Timer 

Network 1 : Nastavujeme Aktívny beh pre prípad  I (trvalo zapnuté zariadenie) 

 

Network 2 : V prípade prepnutia miestneho prepínača na automatický režim a zapnutom 

automatickom riadení z HMI sa sleduje pozitívna hrana a nastavuje sa aktívny beh 

a resetuje sa pauza. Tento stav nastáva len pri zapnutí PLC, samotné striedanie je 

naprogramované v ďalších 2 networkoch. 

Network 3 : V prípade že obsah premennej Beh_Count bude menší alebo rovný nule, tak 

nastáva reset stavu Beh, nastavuje sa aktívna pauza a do čítača dĺžky pauzy sa 

nakopíruje hodnota z príslušného datového bloku. 

Obdobne je riešený prechod z pauzy na beh.  

Obrázok 20. Timer network 1 

Obrázok 21. Timer network 3 
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V poslednom networku je nastavený reset behu v prípade prepnutia spínača HMI na iný 

režim než je automatický, alebo v prípade vypnutého tlačidla onPLC. 

 

Navrhnutá funkcia Timer môže byť použitá pri časovacích módoch všetkých samostatne 

pracujúcich zariadení – tzn.  že nie sú závislé na ostatných zariadeniach (napríklad 

striedanie 2 čerpadiel). Pre časovací mód 2 a viac zariadení bola vytvorená podobná 

funkcia Timer + priority ktorý obsahuje aj obstarávanie priorít potrebných pre striedanie 

čerpadiel. Funkciu z podobnostných dôvodov neuvádzam v texte. 

 

 

Faults – funkcia v ktorej sa vyhodnocujú hardwarové chyby a chyby nezapnutia. Je 

volaná podobne ako funkcia Timer priamo vo funkčnom bloku zariadenia, keďže 

potrebujeme vyhodnocovať chybu v každom cykle. V nasledujúcej tabuľke je zoznam 

premenných použitých v Interface funkcie. 

 

 

Vstupy datový typ In/Out datový typ 

Casovac_nezapnutia Timer FBits Word 

Cas_nezapnutia S5Time AuxBits Word 

Running Bool Nezaplo_Flag Bool 

On/Off_Output Bool Nezaplo_Alarm_HMI Bool 

HW_Fault_IN Bool HW_Fault_Flag Bool 

  

HW_Fault_Alarm_HMI Bool 

  

GFault Bool 

  

Reset Bool 
Tabuľka 15. Interface funkcie Faults 

 

Vyhodnocovanie chyby môže byť dvojaké. V prvom networku je naprogramovaná 

funkcia nezapnutia, kde zariadenie po zapnutí neodpovedá na PLC zapnutým stavom. 



 32 

 

 

V prípade nezapnutia sa premenné nezaplo_flag a nezaplo_alarm_hmi nastavia na 1, 

kým užívateľ nepoklikne v HMI na tlačítko Reset, ktorým spustí opäť detekciu 

nezapnutia. V prípade že porucha na zariadení nebola odstránená, porucha sa vyhodnotí 

opäť. 

 

Ďalej je vyhodnocovaná HW porucha. Tá je podobne ošetrená Reset tlačítkom ktoré je 

potrebné stlačiť po zistení a odstránení poruchy. 

 

Ako posledné je vyhodnocovanie chyby Gfault – všeobecná chyba, ktorá sa aktivuje pri 

chybe nezapnutia alebo chybe HW. 

 

 

Na záver funkcie je umiestnený network v ktorom do chybového slova Fbits pomocou 

inštrukcí And a Bit Shift nakopírujem aktuálne chybové stavy (viac v kapitole č.7.4) 

 

 

 

 

 

Obrázok 22. Vyhodnocovanie chyby 

Obrázok 23. Vyhodnocovanie chyby Gfault 
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5.2 Funkčné bloky 
 

Každý funkčný blok má pevne danú štruktúru. V prvom networku sú volané chyby aj 

s príslušnými parametrami. V ďalšom je volaná funkcia Timer, alebo v prípade 

združených zariadení  (dvojica alebo dve dvojice) funkcia Timer + priority. Nasleduje 

Set a Reset výstupu. 

FB X
Faults

Timer 
/ Timer + priority

Reset

Set

 
Obrázok 24. Formát funkčného bloku 

 

Pri vytváraní funkčných blokov som použil som nasledujúci postup: 

1. V položke PLC_1/Program blocks kliknem na Add new block 

2. Vyberiem FB – Funkčný blok, ktorý si po zavolaní z organizačného bloku 

vytvorí vlastnú datovú inštanciu. To je pre náš projekt veľmi výhodné – môžem 

si funkčný blok zavolať x-krát a vždy mi automaticky vytvorí jemu prislúchajúci  

nový datový blok. Pri použití funkcií FC by som musel tieto bloky vytvárať 

manuálne. 

3.  Po otvorení funkčného bloku môžem do kolónky Interface začať vypĺňať 

parametre vstupné, vystupné, vstupno/výstupné alebo dočasné – existujúce len 

vnútri funkčného bloku, tak ako je to ukázané na nasledujúcom obrázku 

Obrázok 25. Interface funkčného bloku 
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4. Hotový funkčný blok je možné si zavolať z OB, pričom  sa nám vytvorí už 

vyššie    spomínaná dátová inštancia. Následne na vstupy a výstupy pripojím 

signály či už z vstupov/výstupov PLC alebo z dátových blokov. 

5. Nasleduje download do PLC a testovanie. Z dôvodu nedostupnosti reálneho 

PLC automatu som použil simulátor PLCSim. Vstupy a výstupy som 

monitoroval a modifikoval v Watch table_1 a Sim_table, čo je analógia k S7-

300 VAT tabuľke.Watch table som použil na zmenu interných dát programu 

(premenné z datových blokov)a Sim_table ( tabuľka v ktorej môžeme meniť 

hodnoty vstupov/výstupov priamo v simulátore) som použil na zmenu  

fyziských vstupov/výstupov simulovaného PLC. (Bližšie informácie 

o simulovaní procesu je možné nájsť v kapitole 5.2) 

 

Zadaním práce bolo naprogramovať  funkčné bloky parametrickým spôsobom, ktoré 

môžu potom byť repetitívne použité v ďalších rovnakých zariadeniach v rámci projektu, 

alebo pri riešení iného projektu v budúcnosti. Začal som logicky vcelku jednoduchou 

časťou s 1 čerpadlom pokračoval som vytvorením obdobného funnkčného bloku ale 

s ošetrením suchobehu. Následne som pokračoval blokom s dvojicou dvoch čerpadiel 

podľa ktorého som zrobil totožný blok ale opäť aj s riešením problematiky suchobehov. 

Na záver som naprogramoval 3 funkčné bloky ktoré nie sú použité vo finálnom 

programe, ale ich využitie bude možné v budúcich projektoch. Sú to blok čerpadlo 

s analogovou hysterézou, ďalej tank s dvoma čerpadlami a nakoniec s dvoma dvojicami 

čerpadiel.  

 

 

5.2.1 Funkčný blok „1T“ 
Naprogramovaný blok je možné použiť pre všetky zariadenia s nižšie popísanou 

funkciou : 

Zariadenie má 3 módy. Vypnutý, trvale zapnutý alebo automatický časovací režim. 

V nasledujúcej tabuľke je prehľad vstupných a vstupno výstupných signálov pre dané 

zariadenie. Všetky naprogramované funkčné bloky používajú ako základ blok 1T, takže 

pri ďalších FB nebudú vypisované premenné rovnaké ako 1T, bude poukázané len na 

hlavné odlišnosti v Interface.  
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INPUT 

onPLC Bool zariadenie prepnuté na automatiku 

1T_Running Bool zariadenie beží 

1T_Porucha Bool zariadenie má poruchu 

Casovac_nezapnutia Timer casovac pre funkciu faults 

Cas_nezapnutia S5Time cas pre funkciu faults 

IniTIAlization_done Bool povolenie po zapnutí PLC 

IN / 
OUT 

SW_0 Bool SW prepínač v polohe 0 - vypnutý 

SW_1 Bool SW prepínač v polohe 1 - zapnutý 

SW_A Bool 
SW prepínač v polohe A - automatický časovací 
režim 

FBits Word pomocné fault bity  

AuxBits Word auxiliary bity 

Nezaplo_Flag Bool flag nezapnutia 

Nezaplo_Alarm_HMI Bool výstup nezapnutia do HMI 

HW_Fault_flag Bool flag HW poruchy 

HW_Fault_HMI Bool výstup HW poruchy do HMI 

Gfault Bool združená porucha 

Reset Bool reset porúch 

BehSET Int nastavenie doby behu - automatický režim 

BehCOUNT Int počítanie doby behu 

PauzaSET Int nastavenie doby pauzy - automatický režim 

PauzaCount Int počítanie doby pauzy 

BehActive Bool príznak pre aktívny beh  

PausaActive Bool príznak pre aktívnu pauzu 

aux Bool pomocný bit 

1T_On/Off_ Output Bool výstup na DQ - zariadenie On/Off 

ServisMth_days_SET Int nastavenie servisného limitu - dni 

ServisMth_days_Count Int počítanie servisného limitu - dni 

ServisMth_Hours_Count Int počítanie servisného limitu - hodiny 

Servis_Mth_Min_Count Int počítanie servisného limitu - minúty 

Servis_Mth_sec_Cound Int počítanie servisného limitu - sekundy 

Servis_Mth_reset Bool Reset servisných hodín 

Servis_Hmi Bool signalizácia konca servisných hodín do HMI 

aux2 Bool pomocný bit  

Mth_Count Int počítanie motohodín - sekundy 

Mth_reset Bool Reset motohodín 

aux3 Bool pomocný bit 

aux_limitna Bool pomocný bit 

Mth_min Int počítanie motohodín - minúty 

Mth_Hours Int posítanie motohdín - hodiny 

Mth_days Int počítanie motohodín - dni 
Tabuľka 16. Interface funkčného bloku  1T 
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Ako bolo spomenuté vyššie blok obsahuje 4 networky (viď obrázok č.25). V prvom 

networku je volaná funkcia Faults, potom Timer, . Na nasledujúcom obrázku je možné 

vidieť volanie funkcií faults a timer z FB „1T“ ako aj predávanie premenných funkciám 

 

 
Obrázok 27. Volanie funkcie Timer 

 

 

 

Následne je obstarávaná samotná logika pomocou 2 networkov Set a Reset  

Obrázok 26. Volanie  funkcie Faults 

Obrázok 28. Set výstupu funkcie 1T 

Obrázok 29. Reset výstupu funkcie 1T 
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5.2.2 Funkčný blok „1TS“ 
Jedná sa o blok čo sa týka riadiacej logiky veľmi podobný s blokom „1T“, s rozdielom 

že v interfaci sú definované prídavné premenné na ošetrenie suchobehu zariadenia. Sú 

to signály z nasledujúcej tabuľky. 

 

Input 

Suchobeh_Hlad Bool hladina suchobehu (binárny signál) 

Casovac_Hysterezy Timer 
časovac hysterézy na zopnutie výstrahy 
suchobehu 

Casovac_HysterezyTWO Timer 
časovac hysterézy na vypnutie výstrahy 
suchobehu 

Cas_Hysterezy S5Time čas pre časovač 1 

Cas_Hysterezy_Reset S5Time čas pre časovač 2 
Tabuľka 17. Doplnkové signály Interface funkčného bloku 1TS 

Volanie funkcií Faults a Timer je nemenné, rozdielna je mierne logika setovania 

a resetu.

 
Obrázok 30. Set výstupu funkčného bloku 1TS 

 

Časy na set a reset  časovačov hysterézy boli zvolené jednotne 10s. To znamená že 

v prípade že signál Suchobeh bude udávať hodnotu true 10 sekúnd a viac, zakáže sa 

nastavenie 1T_on/off_Output, a naopak v prípade že 10s a viac je hodnota Suchobehu 

False je nastavovanie výstupu opäť povolené. 
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5.2.3 Funkčný blok „2T24“ 
Zariadenie má opäť 3 módy, s rozdielom, že v automatickom móde vždy beží jedno 

čerpadlo z dvojice a druhé je nastavené na pauzu. Vstupné parametre sú rovnaké ako 

v prípade FB „1T“ až na to, že väčšina parametrov je duplicitná z dôvodu použitia 

dvoch čerpadiel. Taktiež rozdielnym parametrom sú aj binárne premenné P1_priority 

a P2_priority ktoré slúžia na striedanie chodu zariadení v stanovených intervaloch. 

 

V prvom networku voláme chybovú funkciu a to hneď 2 krát, kedže máme 2 

zariadenia.Nasleduje funkcia Timer + priority, čo je modifikovaná funkcia Timer 

s pridaným vyhodnocovaním priorít. Logika pri nastavovaní výstupov  opäť podobná 

ako pri bloku „1T“.  Jedným z hlavných požiadaviek na chod dvojice zariadení bol 

automatický záskok čerpadla v prípade poruchy nezapnutia alebo HW poruchy. Keďže 

na sledovanie behu čerpadiel sú v celom programe použité flagy Beh_Active 

a pausa_active, tak stačilo tieto flagy adekvátne nasetovať alebo resetovať a kompletne 

sa vyhnúť úpravám bloku Timer + priority (viď obrázok č. 32). 

 

5.2.4 Funkčný blok „2T24S“ 
Funkčne rovnaké ako blok „2T24“ s pridanými vstupnými signálmi a hysteréznymi 

časovačmi pre vyhodnocovanie suchobehov, ktoré je totožné s blokom „1TS“.

 
Obrázok 31. Záskok zariadenia pri poruche jedného z dvojice 
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5.2.5 Funkčný blok „1D_PID“ 
Jedná sa o blok kontrolovania prvku pomocou analogového výstupu. Má 5 módov : 0 – 

vypnutý, I – trvale zapnutý s možnosťou voliteľných otáčok od obsluhy, T – časovací 

mód kde je zariadenie periodicky za deň vypínané a zapínané, S – mód regulácie 

pomocou PID regulátora ktorý vyžaduje prefuk, teda maximálny výkon na premiešanie 

čistenej masy v určitých pevne definovaných intervaloch a posledný mód ST, ktorý je 

kombináciou módu T a S. Zariadenie teda beží v predom definovaných časových 

intervaloch, počas ktorých je riadené regulátorom a zároveň má nastavené prefukové 

intervaly. 

 

I

Časovanie
On / Off

OR

T S ST

Volitelné 
otáčky

50 – 100%

Prefuk
P = 100%

PID 
regulátor

OR

OR

 
Obrázok 32. Logika módov zariadenia 1D_PID 

 

 

Časovacie udalosti sú obstarávané funkciou Timer rovnako ako pri iných zariadeniach. 

Pre potreby módov S a ST kde bolo potrebné časovať prefuk bola vytvorená nová 

funkcia Prefuk ktorá pracuje na podobnom princípe ako funkcia Timer s rozdielom 

závislosti časovania na behu (s toho dôvodu bolo potrebné vytvoriť druhú funkciu). 

Kruciálne hodnoty pre beh módu sú premenné Prefuk_Beh a Prefuk_pause ktoré sú vo 

vyššie spomínanej funkcií vyhodnocované. 

 

Logika časovacieho módu je podobná s inými zariadeniami, jediným rozdielom je 

predradenie prvku  Move ktorý na riadiaci výstup predá hodnotu zadanú užívateľom 

v rozmedzí 50 až 100 %. Výkon zariadenia v móde S je vyhodnocovaný v prípade 

aktívnej pauzy prefuku (Prefuk_pause = 1) regulátorom, v prípade že je prefuk aktívny 

(Prefuk_beh = 1) je hodnota výkonu nastavená jednotne na 100%. 
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Regulátor použitý na automatizované riadenie zariadenia je blok PID_Compact 

nachádzajúci sa v Technology/PID Control/Compact PID. Jedná sa o predhotovený PID 

regulátor v ktorom je možné nastavovať parametre v položke Technology objects / 

PID_Compact/Configuration. Najprv bol nastavený formát vstupných a a výstupných 

veličín v položke Input / Output Parameters – oboje boli nastavené na percentuálne 

zobrazenie 0 – 100 %. Ďalej nastavíme limity pre maximálne a minimálne hodnoty, 

ktoré je možné nechať v pôvodnom nastavení (0 – 100 %). Dôležitou položkou je 

posledná Advances settings / PID parameters kde zadáme ručné hodnota regulátora 

podľa nasledujúceho obrázku (obrázok č.34). 

 

Regulátor má 3 základné parametre : Setpoint – požadovaná hodnota, Input – vstupná 

hodnota a Output – výstupná 

hodnota regulátora 

Zosilnenie bolo po pokusoch 

zvolené na 0.4. Čím vyššie 

proporcionálne zosilneni bolo 

volené , tým vyšší bol nežiadúci 

prekmit na začiatku regulácie. 

Taktiež kedže zariadenie bude 

regulované na pomaly sa 

meniacu analogovú hodnotu, 

opäť z dôvodu nižšieho prekmitu 

som zvolil pomerne vyššiu 

hodnotu integračnej konštanty Ti 

= 100. Derivačná časová 

konštanta a váhovanie zostali 

nemenné. 

 

Na nasledujúcom obrázku je možné vidieť regulátor pri testovaní pomocou toolboxu 

Commisioning pri pôvodných nastaveniach (Proporcionálne zosilnenie 0.4 a integračná 

konštanta 10) kde je značný prekmit v úvode až na 100% hodnoty. Ustálenie hodnoty je 

ale pomerne rýchle ~50s, zatiaľ čo na ďalšom obrázku je už regulácia veličiny 

s upravenými parametrami kde je síce ustálenie regulovanej veličiny značne dlhšie, ale 

prekmit je už tolerovateľný. 

 

Obrázok 33. Nastavenia parametrov regulátora 

Obrázok 34. Kvalita regulácie s pôvodnými nastaveniami 
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Nasledujúce funkčné bloky boli ako bolo spomenuté na strane 34 navrhnuté čisto pre 

knižničné účely. Sú programované podľa zadaní z iných ČOV a v mojom projekte 

nebudú tieto funkčné bloky volané. Vzhľadom na že program je písaný parametricky, 

určite nájdu uplatnenie v ďalšom projekte riadenia ČOV. Z toho dôvodu uvediem len 

funkčný popis daných blokov a vývojové diagramy. Pre dané bloky som taktiež 

nenavrhoval adekvátne monitorovacie prvky v HMI. 

5.2.6 Funkčný blok „1TH“ 
Čerpadlo bude mať miestny prepínač RUČ – 0 – AUT. V polohe RUČ beží trvale, sú 

počítané motohodiny v riadiacom systéme. V polohe AUT bude chod čerpadla riadený 

v časovom režime po dosiahnutí hladiny H1. Na čerpadlo je potreba doplniť hysterézu. 

Veľkosť hysterézy som zvolil ako vstupnú premennú, ktorú pri opätovnom použití 

funkčného bloku budeme zadávať. Tak dosiahneme variabilitu použitia aj na prípady 

s inými analógovými hodnotami. 

Čerpadlo bude taktiež blokované od minimálnej hladiny. V riadiacom systému bude 

signalizovaná porucha, počet prevádzkových hodín a prekročenie maximálnej hladiny. 

 

5.2.7 Funkčný blok „2T24A“ 
Každé čerpadlo bude mať miestny prepínač RUČ – 0 – AUT. V polohe RUČ beží 

čerpadlo trvale. V polohe AUT bude chod čerpadla riadený podľa výšky hladiny U1 cez 

riadiaci systém. Chod čerpadiel je blokovaný od minimálnej hladiny. 

Pri hladine H1 beží 1. čerpadlo. Hladina H2 zapína aj 2.čerpadlo. Pri poklese hladiny 

čerpe pracovné čerpadlo až do hladiny Hmin. Striedanie čerpadiel bude po 24 hodinách. 

Taktiež bude ošetrená hladina H max. – prekročenie maximálnej hladiny bude 

signalizované alarmom v riadiacom systéme.  

Obrázok 35. Kvalita regulácie s upravenými parametrami 
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RUČ AUT

> Hmin

>H1

P1x

>H2

P1y >Hmax HMI_Alarm

OR

OR

 
Obrázok 36. Vývojový diagram  2T24A 

 

 

5.2.8 Funkčný blok „4T24“ 
Každé čerpadlo bude mať miestny prepínač RUČ – 0 – AUT. V polohe RUČ beží 

čerpadlo trvale. V polohe AUT bude chod riadený podľa výšky hladiny U3 a obsahu 

soli NaCl cez riadiaci systém. Chod čerpadiel ej blokovaný od minimálnej hladiny. 

Striedanie čerpadiel P2a,b a P2c,d bude po 24 hodinách. Pri hladine H1 a obsahu soli 

NaCl 0-800mg/l pracujú pracovné čerpadlá. Pri H1 a obsahu soli NaCl>800mg/l je 

dvojica P2ab vypnutá. Pri tomto stave zapína čerpadlová dvojica P2cd. Pri obsahu NaCl  

0-800mg/l sa tieto čerpadla vypínajú. Pri poklese hladiny pracuje pracovné čerpadlo až 

do hladiny Hmin. Taktiež ako pri P1a,b bude ošetrené prekročenie maximálnej hladiny 

– signalizácia v HMI.  
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RUČ AUT

> Hmin

>H1

P2x,y

>H2

P2m,n >Hmax HMI_Alarm

OR

OR

NaCl 
0-800mg/l

AND

NaCl 
>800mg/l

AND

Pokles

Pokles

Reset_Pokles

 
Obrázok 37. Vývojový diagram 4T24 

 

 

5.2.9 Filter analógových hodnôt 
Ako bolo spomenuté vyššie, na reguláciu zariadenia bude použitá analogová hodnota zo 

snímača. V našom konkrétnom projekte bude blok 1D_PID použitý na riadenie 

dúchadla ktoré bude regulované na základe koncentrácie kyslíka v nádrži. Hodnotu bolo 

ale potrebné upraviť, keďže meranie snímačom je v pôvodnom nastevení veľmi 

nepresné (neupravená hodnota signálu má silne šumový charakter spôsobený 

vzduchovými bublinami vo vode). Kvôli spomenutému problému bola vyhotovený 

funkčný blok  Filter_20, ktorý ukladá posledných 20 hodnôt zo snímača a priemeruje 

ich. Funkcia je naprogramovaná ako FIFO fronta a volaná je hlavného organizačného 

bloku OB 1, teda posun fronty a priemerovanie je robené pri každom cykle programu. 

Podobne ako funkčné bloky zariadení aj funkčný blok Filter_20 je možné volať 

viacnásobne, pričom si vždy vytvorí datový blok pre danú procesnú veličinu. 

V tabuľke č.18 je uvedený Interface funkčného bloku Filter_20, a následne je uvedený 

postup výpočtu filtrovanej analogovej hodnoty. 
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Input Analog_In Word Vstupná analogová hodnota 

Output Analog_Filtrated Word 
Výstupná alaogová hodnota v tvare Int 
(Word) 

Analog_Filtrated Real Výstupná alaogová hodnota v tvare Real 

In / 
Out 

Analog_TEMP Word Pomocná hodnota na výpočet 

Analog_TEMP_REAL Real Pomocná hodnota na výpočet 

Analog_Array Array [0 .. 19] of Word Pole fronty FIFO 

Analog_Filt_REAL Real Pomocná premenná pre mezdivýpočet 
Tabuľka 18. Interface funkcie analógových hodnôt 

1. Hodnota je nahrávaná a posúvanie 

fronty začína od posledného prvku. 

S priestorového dôvodu uvádzam len 

posuv posledného prvku. 

2. Všetky prvky poľa sú sčítavané, 

konvertované z hodnoty Integer na typ 

Real kvôli deleniu. 

3. Sčítané pole fronty je delené 20 

4. Daný výsledok je opäť konvertovaný 

na hodnotu Integer (funkcia ponúka aj 

výstup v tvare Real) 

 

 

5.2.10 Funkcia Startup 
 

Jedná sa o funkciu, ktorá má za úlohu zabezpečiť postupné  spínanie zariadení po 

úvodnom štarte (alebo reštarte) PLC z dôvodu prúdového zaťaženia. V prílohe č.2 je 

možné v tabuľke časovačov vidieť 4 Startup časovače ktoré sú nastavené na 

oneskorenie 1 minúta. Zariadenia cele ČOV sú rozdelené na 4 skupiny, pričom každá 

má povolený štart až po zapnutí predošlej. V nasledujúcej tabuľke je možné vidieť 

rozdelenie zariadení do spomínaných skupín. 

 

 

 

Skupina 

1 2 3 4 

P2a M4a P14a P3 

P2b M4b P14b P6a 

D17a M4c P15a P11 

D17b M12 P15b P19 

  M13   D1 

Tabuľka 19. Spínacie skupiny 

 

Obrázok 38. Posúvanie poľa FIFO fronty 

Obrázok 39. Povolenie zapnuTIA v bloku OB1 
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Povolenie zariadení je vyhotovené cez bit Initialization_done ktorý obsahuje každý 

funkčný blok nalinkujem pri volaní každého bloku vo funkcii main priamo na vstup 

Enable. Volanie funkčného bloku je teda podmienené setnutím startup bitu na hodnotu 

1 ako je ukázané na obrázku č. 40. 

5.3 Testovanie funkčných blokov 
Z dôvodu nedostupnosti reálneho PLC rady 1500 bol celý projekt skúšaný a simulovaný 

vo vstavanom simulátore ktorý je súčasťou TIA Portal. Ešte pre začatím samotnej 

simulácie je potreba nastaviť 

PG/PC Interface vhodne na 

simuláciu (obrázok č.41) . 

Simulátor spustíme pokliknutím 

do nástrojovej lišty na tlačítko 

Start Simulation. Otvorí sa nám 

nové okno. Podobne ako v HW 

konfigurácií v TIA Portali je 

možné vidieť naadresované 

signály priamo na kartách. 

Samotné zmeny signálov je 

možné robiť pomocou tzv. Sim tabuľky v ktorej si nadefinujeme požadované vstupy / 

výstupy. Sim tabuliek je možné si nadefinovať ľubovolný počet podľa toho ktoré 

premenné potrebujeme monitorovať alebo meniť. Pracovné prostredie simulátora je 

možné vidieť na nasledujúcej strane (obrázok č.43) 

 

Obrázok 40. Nastavenie PG/PC Interface 

Obrázok 41. Spustenie simulácie 
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Kedže prototypy blokov bolo potrebné otestovať ešte pred tým ako ich použijem na 

dalších zariadeniach a vo vizualizácií bolo potrebné ešte priamo v TIA portali vytvoriť 

Watch tabuľky pomocou ktorých budú menené interné premenné (napríklad módy 

zariadení, reset hodín a pod.).  Podrobný výpis Sim tabuľky je možné vidieť v prílohe 

č.4.  

Po úspešnom otestovaní blokov a opravení chýb je možné začať množiť datové bloky 

podľa konkrétneho zadania ČOV a navrhovať grafiké rozhranie riadiaceho systému. Na 

samotné testovanie potom už nebudeme potrebovať Watch tabuľky v TIA Portáli, keďže  

vo vizualizácií budeme mať už nalinkované interné premenné datových blokov 

jednotlivých zariadení. 

 

 

5.4 Prevodové funkcie 
Nedeliteľnou súčasťou komplexného programu, ktorý má byť použitý v reálnom 

procese sú prevodné funkcie na analógový signál. Tieto funkcie boli naprogramované 

a nastavené až pri inštalácií riadiaceho systému na mieste a teda celá simulácia bola 

robená na základe priameho sledovania analógových hodnôt zo simulátora. 

 

 

 

Obrázok 42. Prostredie Simulátora 
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6 ZADANIE 

Zadaním bolo naprogramovať kompletný riadiaci a vizualizačný systém na ovládanie 

čističky odpadových vôd. Použitý systém mal byť plne automatizovaný, založený na 

použití programovateľného automatu Simatic S7-1500, a programovaný v najnovšom 

vývojovom prostredí TIA Portal. Čistička pre ktorú boli navrhované prototypy funkcií 

a HMI je umiestnená v poľskej obci Debe Wielke.   

 

Na nasledujúcej strane je možné vidieť zadaný návrh obrazovky HMI ktorý plní 

v našom prípade aj úlohu technologickej schémy. Oproti finálnej verzii HMI má 2 malé 

odlišnosti a to že riadiaci systém nebude monitorovať hladinu U3 ani šupátko S20. 

Zvyšok zodpovedá pôvodnému návrhu. V nasledujúcej tabuľke je zoznam použitých 

zariadení a k nim priradených adekvátnych  funkčných blokov. 

 

Zariadenie Ekvivalent funkčného bloku 

  D1  
zariadenie nepoužité 

M4a 1TS 

dúchadlo miešadlo  

D17a 
1D_PID 

M4b 1T 

dúchadlo miešadlo  

D17b 
1D_PID 

M4c 1T 

dúchadlo miešadlo  

P2ab 
2T24S 

M12 1T 

čerpadlo miešadlo  

P3 
1TS 

M13 1T 

čerpadlo miešadlo  

P6a 
1T 

čerpadlo 

P11 
1T 

 čerpadlo 

P14ab 
2T24 

čerpadlo 

P15ab 
2T24 

čerpadlo 

P19  
len monitorované 

čerpadlo 
Tabuľka 20. Zariadenia ČOV 
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Obrázok 43. 

Technologické schéma 

navrhovanej ČOV 
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7 HMI 

Po úspešnom otestovaní funkčných blokov pomocou Watch_table a Sim_table som 

mohol začať tvoriť prvky grafického rozhrania. Rozhodol som sa vytvoriť  celky, ktoré 

budú reprezentovať grafickú stránku pre nami vytvorené funkčné bloky.  

Zásadnou prekážkou pri parametrizácií vizualizácií ČOV je samotná odlišnosť čističek. 

Vizualizácia závisí najmä od počtu použitých zariadení od zadanej technologickej 

schémy a v konečnom dôsledku od požiadaviek zákazníka. Parametrizácia ako 

v podobe funkčných blokov teda v našom prípade nie je prakticky možná. 

Preskúmal som možnosť použitia Faceplatov a vytvoriť knižnicu použitých prvkov, ale 

keďže základne signalizačné a riadiace prvky sú tvorené väčšinou maximálne 2 – 3 

elementmi (circle, rectangle a pod.) výsledný faceplate by prácu spojenú so spojovaním 

tagov nijak neuľahčil.   

 

7.1 Návrh hlavnej obrazovky 
 

Začal som vytvorením monitorovacieho prvku pre zariadenie čerpadlo.Celá vizualizácia 

je vyhotovená podľa posledných vizualizačných štandardov popísaných v úvode. Na 

nasledujúcom obrázku je možné vidieť grafický prvok pre zariadenie typu čerpadlo. 

 

 

Zariadenie je vypnuté, a bez poruchy znázorňuje stav A. Stav bezporuchového behu je 

znázornený stavom B a poruchový stav rozsvieti inak neviditelné pozadie zariadenie na 

červeno.Vzhľadom na to, že výsledný projekt je čo sa týka počtu zariadení a obrazoviek 

radený medzi stredné až menšie, dovolil som si vybočiť z vizualizačných štandardov 

a upraviť znázornenie chodu zariadenia – miesto svetlo šedej farby som použil zelenú 

na okraje aj vnútro elementu. 

 

Miešadlo je čo sa týka farieb a vyhodnocovania stavov riešené rovnako ako čerpadlo. 

Grafický prvok je možné si prehliadnuť na obrázku č. 44 vpravo. 

Obrázok 44. Monitorovacie objekty HMI 
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Následne som začal podľa technologickej schémy skladať jednotlivé objekty hlavnej 

obrazovky. Začal som skupinou 2 čerpadiel čerpajúcich vodu na prečistenie z prítoku 

a skupinou tvorenou čerpadlom a miešadlom čerpajúc vodu z dovážaných odpadových 

vôd. V oboch nádržiach je signalizácia hladiny riešená prvkom Bar a vstupno 

výstupným poľom udávajúcim presnú hodnotu. 

 

 

 
Obrázok 45.  Čerpacia časť 

 

Pokračoval som vytvorením čistiacich nádrží kde prebieha aeróbne čistenie kalovej 

vody. Zobrazovanie koncetrácie kyslíka a zásaditosti zmesi je vyhotovené 

prostredníctvom Input/Output polí. 

Obrázok 46. Čistiaca časť 
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Následne som navrhol grafickú časť pre komoru čerpadiel, kde pracujú dve dvojice 

čerpadiel s 24 hodinovým striedaním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčasne  som začal navrhovať ovládacie prvky hlavnej obrazovky. Každé zariadenie 

bude mať indikátor miestneho prepínača onPLC (prepnutie zariadenia obsluhou na 

ovládanie PLC), indikátory a prepínače aktívnych módov a sledovanie porúch. Na 

nasledujúcom obrázku sú ovládacie prvky čerpacej časti na vstupe do ČOV.  Symbol 

PLC signalizuje že všetky 4 zariadenia sú prepnuté do riadiaceho režimu, miešadlo M4a 

je prepnuté do automatického režimu, ale s poruchou (zobrazovaná porucha je typu 

Gfault). Ostatné zariadenia sú nečinné. 

Funkciu tlačítka nadefinujeme v položke Properties / Events. Na nasledujúcom obrázku 

je uvedený príklad nastavenia funkčnosti tlačítka Auto pre zariadenia M4a. 

 

 

 

 

 

Obrázok 48. Ovládacie prvky HMI 

Obrázok 49. Nastavenie funkčnosti tlačidla Auto 

Obrázok 47. Prečerpávacia stanica 



 52 

Na obrázku č.51 a na nasledujúcej strane je možné vidieť kompletnú hlavnú obrazovku. 

HMI je navrhnuté aby sa odvíjalo od tejto hlavnej obrazovky. Po správnom spojení 

tagov do zariadení som cez funkčné celky umiestnil prvok Button so zaškrtnutou 

položkou Invisible (viď obrázok č.50). 

 

Do položky Events / Press sa potom nastaví funkcia Activate 

Screen, ktorá otvorí obrazovku s podrobnejšími údajmi 

o poruchách spolu s motohodinami a servisnými limitmi. 

Funkčný celok bude v tomto prípade podfarbený aby bolo 

jasné, ktorú časť ČOV má užívateľ otvorenú. Obrazovku  

čerpacej časti je možné vidieť na strane 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nasledujúcom obrázku je možné vidieť hierarchické rozdelenie hlavnej obrazovky. 

Časť 1. obsahuje zľava :  ukazateľ aktuálneho času,  ukazateľ dokončenia inicializácie 

(Po kompletnom dokončení funkcie Startup indikátor prestane blikať a je takmer 

neviditeľný ), nadpis, tlačítka s odkazmi na obrazovky trendov, alarmov a helpov. Ako 

posledné v hornej lište sú umiestnené tlačítka na zmenu jazyku (funkcia použitá na 

zmenu jazyku je SetLanguage). 

Časť 2. je monitorovacia časť. Kliknutím na “neviditeľné ” tlačítka v režime Runtime sa 

nám otvorí príslušná obrazovka ako je vidieť na obrázku čerpacej stanice (strana 56). 

Časť 3. obsahuje ovládacie prvky pre jednotlivé zariadenia. S pochopoteľných dôvodov 

sú tlačítka pre automatický režim niektorých zdvojených zariadení (P2a,b atď..) 

zdvojené. (Logika programu nie je navrhnutá na situáciu keď 1 zariadenie s dvojice je v 

automatickom režime a druhé je v režime inom). 

 

 
Obrázok 51. Logika rozvrhnuTIA hlavnej obrazovky 

Obrázok 50. Nastavenie prepínania obrazoviek 
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Hlavná obrazovka 
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Obrazovka čerpacej časti 
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Riadiaci panel podobrazoviek obsahuje časť prvkov prevzatých z hlavnej obrazovky 

a časť je vyhotovená nanovo. Obsahuje indikátory stavu zariadenia (PLC, Auto, I) , 

porucha už je ale delená na poruchu nezapnutia (nezaplo_flag_HMI) a poruchu 

hardwarovú (HW_fault_flag). Dôležitým monitorovacím prvkom sú Motohodiny 

predstavujúce nabehaný čas zariadenia a servisné hodiny (volené obsluhou). Taktiež 

obsahuje ovládací panel tlačítka Mth Reset , ktorý vynuluje Motohodiny zariadenia 

(použitie je nastavené na administrátora, a smie sa používať len napríklad pri výmene 

zariadenia za nové) a tlačítko Servis ack/Reset ktorého stlačením sa servisné hodiny 

nastavia na limit (použitie je opäť limitované heslom na administrátora). 

 

Nastavenie zabezpečenia (hesla) na resetovanie motohodín alebo servisných hodín. 

Najskôr je potrebné si v položke HMI / User Administration nastaviť administrátorský 

účet a k nemu prislúchajúce heslo a úroveň povolenia. N nasledujúcom obrázku je 

znázornené kompletné vytvorenie administrátorského účtu. Nezakliknutím políčka 

Automatic logoff zaistíme že po jednom prihlásení užívateľ bude môcť využívať všetky 

administrátorské možnosti bez neustáleho prihlasovania. 

 

Obrázok 52. Rozšírený riadiaci panel 

Obrázok 53. Nastavenie administrátorského používateľa 
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7.2 Obrazovka dúchadiel 
Vzhľadom na použitie viacerých módov a spojitého ovládania dúchadiel, bola 

vyhotovená obrazovka šlúžiaca čisto na monitorovanie a riadenie samostatného 

dúchadla a procesov jeho sa týkajúcich. 

 

Časť 1. obsahuje zobrazovanie výkonu dmychadla prostredníctvom ciferníkového 

ukazateľa výkonu (normálny provozný výkon nastavený na 50-100 %) a výstupného 

poľa zobrazujúceho percentuálne výkon. Ďalej sa v tejto časti nachádzajú ovládacie 

a monitorovacie prvky pre rôzne módy zariadenia. Časť 2. ponúka užívateľovi 

v závislosti na móde možnosť meniť výkon dúchadla, časovanie prefuku alebo 

časovanie behu. Časť 3. obsahuje tak ako v iných obrazovkách motohodiny a servisné 

hodiny zariadenia. Tlačítka na reset sú taktiež ošetrené administrátorskym prístupom. 

V dolnej časti obrazovky sa nachádzajú 2 grafy pre časové sledovanie vývinu hodnoty. 

Graf označený číslo 4. obsahuje graf výkonu dúchadla v závislosti na čase, graf č.5 

obsahuje veličinu podľa ktorej je regulované dúchadlo (Kyslík) a zásaditosť čistiacej 

zmesi (Ph).  

Vzhľadom na to, že dúchadlo D17b je funkčne totožné s D17a, je možné preň použiť aj 

rovnakú obrazovku. Daná analógia je platná aj v prípade použitia obrazovky v inej 

ČOV. Dúchadla v čistiacom procese majú väčšinou presne vymedzenú funkciu, ktorou 

je aeróbne čistenie kalu v nádrži, takže až na mierne zmeny v logike módov je možné 

danú obrazovku použiť bez úprav aj v budúcich projektoch. 

 

 

Obrázok 54. Obrazovka dúchadla 
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7.3 Obrazovka Trends 
Obsahuje 1 trend nastavený pomocou properties / trend type na Data log (bližšie viď 

kapitola Data logs), čo znamená že do grafu nám bude načítavať hodnoty z datového 

súboru (v našom prípade .csv) a pomocou položky properties / toolbar bude možné 

monitorovať históriu hodnôt prietokomera MO1 na výstupe z ČOV. Nastavenie trendu 

je možné vidieť na nasledujúcom obrázku.  

 

7.4 Obrazovka Alarmov 
TIA Portal, podobne ako WinCC Flexible obsahuje predom vytvorený grafický funkčný 

prvok na zobrazovanie definovaných alarmov. Najprv bolo potrebné definovať ako sa 

nám budú Alarmy zobrazovať. Taktiež vyberieme  aký typ alarmu sa nám bude 

zobrazovať. V našom prípade nám postačia Erros a Warnings (chyby a varovania) 

 

Obrázok 55. Nastavenie obrazovky trendu 

Obrázok 56. Nastavenie zobrazovania alarmov 
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V prípade zakliknutia  políčka Current alarm states  (viď obrázok č.56) nám bude okno 

zobrazovať v tabuľke aktívne Alarmy v danom cykle. (Cyklus refreshovania HMI je 

nastavený na 1s) Daná možnosť ale neposkytuje historický záznam o vyskytnutom 

alarme, volíme preto možnosť Alarm buffer, kde pri každom cykle bude na okne 

vypísaný Alarm, spolu s časom vytvorenia a ďalšími atribútmi ako je vidieť na 

nasledujúcom obrázku. (Z priestorových dôvodov zobrazujem len zlomok okna). 

 

 

Pred tým ako sa nám môže alarm zobraziť v okne Alarm_view, je potrebné v položke 

HMI / Hmi Alarms nadefinovať alarm classes  a k nim príslušné alarmy, ktoré môžu 

byť diskrétne alebo analógové. Na nasledujúcom obrázku je možné vidieť vývojové 

prostredie alarmov. Alarm classes a ich chovanie je preddefinovaé pre základné typy 

porúch (Errors, Warnings, System Errors, System Diagnostics), s tohto hľadiska preto 

nebolo potrebné dorábať ani upravovať žiadnu triedu  

 

Ako prvé boli nadefinované analógové alarmy. Definujem Trigger tag – teda tak 

s ktorého sa bude alarm vyhodnocovať a limit, ktorý je možné nastaviť napevno (Const) 

alebo na tag. V našom prípade sme použili pevnú hodnotu 100%. Ďalej nastavujeme 

Limit mode, ktorý ponecháme na High Limit Violation (prekročenie hornej maximálnej 

hodnoty) a na záver zaklikneme tlačítko Report, ktoré povolí zobrazovanie 

Obrázok 57. Funkčnosť bloku Alarm View 

Obrázok 58. Nastavenie alarm classov 

Obrázok 59. definovanie alarmu 
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v predpripravenom bloku Alarm_view.V nasledujúcej tabuľke je možné vidieť 

kompletný prehľad Analogových Alarmov a ich limitov. 

Význam 
dátový 

typ 
adresa Alarm 

Alarm 
limit 

U1 Word %IW8 ano 550+ 

U2 Word %IW10 ano 320+ 

U3 Word %IW12 nie - 

O2 - Nitrifikácia Word %IW14 nie - 

O2 - Denitrifikácia Word %IW16 nie - 

pH1 Word %IW18 nie - 

pH2 Word %IW20 nie - 

MO1 Word %IW22 nie - 

D17a Word %QW4 ano 100+ 

D17b Word %QW6 ano 100+ 

P2a Word %QW8 nie - 

P2b Word %QW10 nie - 
Tabuľka 21. Prehľad monitorovaných analógových signálov 

Po nakonfigurovaní analogových alarmov nasledujú diskrétne alarmy. Konfigurácia 

začína výberom Trigger tagu, podobne ako pri analogových alarmoch. Bohužial 

diskrétne alarmy podporujú datový typ Int alebo word. V tomto momente prišli na radu 

tzv Fbits – chybové bity (viď kapitola č.5/31 .) ktoré som ale musel vo všetkých 

prototypoch  funkčných blokov aj v samotnej funkcii faults zmeniť datový typ z Byte na 

Word. Chybový bit bude mať nasledujúci formát. V prípade že nultý bit má hodnotu 1, 

vyhodnotí chyba  Zariadenie nezaplo, v prípade že má prvý bit hodnotu 1, vyhodnotí sa 

HW chyba zariadenia. Ostatné bity ostávajú nevyužité. Číslo vyhodnocovaného bitu 

nastavujeme vo vývojovom prostredí (obrázok hore) v položke Trigger bit. Rovnako 

ako pri analogových alarmoch zvolíme položku Report pre zobrazenie alarmu do HMI. 

Z pamäťových dôvodov by bolo lepšie použiť a nalinkovať na alarm logy priamo bitové 

chybové príznaky, ale TIA Portal tento datový typ pri tvorbe alarmu nepodporuje.  

 

 

Fbits 

bity 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

význam N H x x x x x x x x x x x x x x 
Tabuľka 22. Formát chybového slova 

 

V prípade diskrétnych alarmov sa u každého zariadenia vyhodnocujú 2 chyby ako je 

spomenuté vyššie. 

Obrázok 60. Definovanie diskrétnych alarmov 
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7.5 Data logy 
Dôležitým prvkom riadiaceho systému je schopnosť zaznamenávať dianie riadeného 

objektu do daného datového súboru aby v prípade potreby bolo možné zistiť chovanie 

a nastavenie ČOV. Na to slúžia v TIA Portali tzv. Data logy. Je možné ich nájsť 

v položke HMI / Historical Data. Vývojové okno má nasledujúci vzhľad. 

 

V hornej časti definujeme data logy, tak ako sa nám budú ukladať na disk. Zvolíme 

max. veľkosť súboru (počet záznamov) –  nami volených 50mb, po ktorých sa začnú 

data prepisovať. Formát zvolíme CSV, keďže je možné ho čítať pomocou programu 

Excel a cestu ukladania necháme pôvodne na C:\logs. Taktiež zvolíme možnosť 

ukladania dát kde sa nám ponúkajú nasledujúce možnosti Circular log – nami zlovená, 

čo je vlastne FIFO fronta, Segmented Circular log kde je možné súbor rozdeliť na 

segmenty, ktoré budú zapĺňané a prepisované len v medziach peven definovaných 

segmentoch.  

V dolnej časti návrhového prostredia definujeme tagy do zvoleného data logu. 

Dôležitým nastevním je možnosť Acquisition mode (viď obrázok č.61 ) ktorým môžeme 

definovať kedy sa bude do datového logu nahrávať hodnota tagu. Máme na výber 

možnosť Cyclic, kde aj volíme periódu nahrávania. V prípade použitia metódy 

OnChange sa nám hodnota uloží do data logu len v prípade zmeny hodnoty alebo 

posledná možnosť OnDemand, kde je možné nadefinovať tag pri ktorého aktivovaní sa 

nahrajú do data logu zvolené hodnoty tagov. 

Na nasledujúcich riadkoch je uvedený prehľad a popis jednotlivých data logov aj 

s použitými Acquisition cycle. Celkovo sú v projekte použité 4 data logy :  

Obrázok 61. Definícia Data logov 
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Analogy – data log obsahujúci informácie o analogových tagoch použitých v projekte 

(hladiny, výkony, koncentrácie). Acquisition cycle nastavený na Cyclic s periódou 5s 

 

Chyby – Chybový / Alarmový data log v ktorom sú informácie o HW poruche 

a poruche nezapnutia všetkých monitorovaných zariadení. Acquisition cycle je 

nastavený na OnChange 

 

HW bits – monitoruje riadiace a monitorovacie tagy zo súboru I/O tags (monitorujeme 

teda len signály z kariet, nie interné datové premenné). Obnovovanie je nastavené na 

Cyclic 5s. 

 

SW bits – data log monitorujúci interné premenné obsahujúce informácie o aktívnom 

móde (mód zapnutia, mód regulácie, mód časovania  a iné). Acquisition cycle je opäť 

Cyclic 5s 

 

7.6 Help Screen 
 

Pre doplnkové monitorovacie možnosti som navrhol pomocnú obrazovku, ktorá 

obsahuje 3 objekty. Časť č.1 na nasledujúcom obrázku  zobrazuje objekt Status force, 

Obrázok 62. Help screen 
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ktorý má funkciu ako Watch/Force tabuľka. Po nadefinovaní premenných je možné 

meniť ich hodnoty priamo v prostredí Runtime. 

Časť 2. je objekt System_diagnostic_view ktorý poskytuje užívateľovi detailné 

Realtime informácie o riadiacom automate.  

V Časti 3. Som použil totožný objekt ako pri obrazovke alarmov s rozdielom ze na tejto 

obrazovke sa zobrazujú len alarmy z kategórie System a Diagnosis Events (viď obrázok 

č.56) 

 

 

7.7 Jazyky 
Na záver projektu som ešte vyskúšal možnosť TIA Portálu a to nadefinovať si vopred 

dané jazyky (zvolil som angličtinu a češtinu), pričom medzi jednotlivými jazykmi by 

bolo možné prepínať priamo za chodu Runtime monitorovacieho systému. 

Použil som nasledovný postup : 

1.V základnom projektovom strome zvolíme položku Language and Resources. 

Otvoríme Project Languages a vytvorí sa nám okno v ktorm si môžeme vyberať z 

ponuky svetových jazykov. Zvolíme si požadované jazyky a opustíme výber. 

2. Po nakonfigurovaní používaných jazykov môžeme v položke Project texts 

nadefinovať texty pre dané jazyky. V jednotlivých stĺpcoch vidíme aktuálne texty pre 

vybrané jazyky. 

 

 3. Do hornej lišty obrazoviek umiestnime 2 tlačítka ktorými bude možné prepínať tieto 

predom definované texty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 63. Definovanie jazyku 
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8 ZÁVER 

Diplomová práca sa zaoberá problematikou riadenia procesu čistenia odpadových vôd 

pomocou programovateľných automatov.  

V teoretickej časti som zhrnul poznatky o použitých snímačoch a výkonových členoch 

použitých pri procese čistení odpadovej vody. Ďalej som rozobral nanovšie štandardy 

týkajúce sa návrhu grafického rozhrania riadiaceho programu.  

Praktická časť začína konfiguráciou riadiaceho systému, kde je definovaná HW 

konfiguráciu použitého PLC, vstupno výstupné tagy pre vytvorené PLC a na záver 

kapitoly bola vytvorená základná konfiguráciu HMI. Následne je popísaný postup, 

štruktúra a tvorba pomocných funkcií a jednotlivých funkčných blokov. 

Ďalej nasleduje technologická schéma konkrétnej ČOV, sprevádzaná rozborom zadania  

z hľadiska typov použitých zariadení a ich priradenie k už vytvoreným funkčným 

blokom.  

V ďalšej kapitole zameranej na tvorbu užívateľského rozhrania boli  opísané postupy pri 

vytváraní jednotlivých prvkov grafického rozhrania. Počínajúc jednoduchými 

monitorovacími prvkami zariadení pokračujúc k jednotlivým funkčným celkom 

navrhnutých podľa technologickej schémy ktoré po kompletizácií vytvorili hlavnú 

obrazovku ČOV.  

Ako posledné sú uvedené postupy tvorby podobrazoviek spolu s najdôležitejšími 

nastaveniami jednotlivých objektov. 

V diplomovej práci som sa nezaoberal popisom  samotných princípov čistenia 

odpadových vôd, keďže daná problematika bola rozobratá v bakalárskej práci „Řízení 

a vizualizace čističky odpadních vod“. Taktiež sa  práca nezaoberá praktickým 

spúšťaním riadiaceho systému do provozu a s tým súvisiacimi náležitosťami ako sú 

použitie frekvenčného meniča a programovanie funkcií pre prevod analógových 

signálov. 

Diplomová práca poskytuje základ pre programovanie komplexného programu na 

riadenie akejkoľvek ČOV. Vďaka parametrickému spôsobu programovania bude možné 

využiť vytvorené  bloky viacnásobne. V prípade že sa v projekte vyskytnú zariadenia 

s inou funkciou než je zatiaľ naprogramovaná, bude do programu doplnený funkčný 

blok s adekvátnou funkciou čím rozšíri stávajúcu knižnicu zariadení. 
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Zoznam skratiek 

 

ČOV – Čistiareň odpadových vôd 

I/O – Input/ Output (Vstup / Výstup) 

PLC – Programmable logic controller (Programovateľný automat) 

HMI - Human machine interface (Užívateľské grafické prostredie) 

HW – Hardware 

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition (Dispečerské riadenia a zber dát) 
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Príloha č.1 – Zoznam PLC tagov 

 

 

Digitálne vstupy 

 

adresa signál význam 

I 0.0 S15-Separator piesku - PORUCHA len indikacia 

I 0.1 Z5-Radiálny zhŕňač - PORUCHA len indikacia 

I 0.2 Zn10 - Šupátko - PORUCHA len indikacia 

I 0.3 D1 - dúchadlo - PORUCHA Dúchadlo porucha 

I 0.4 D1 - dúchadlo - AUTO prepínač v poli v polohe AUTO 

I 0.5 D1 - dúchadlo - RUNNING Dúchadlo beží 

I 0.6 D17a - dúchadlo - PORUCHA Dúchadlo porucha 

I 0.7 D17a - dúchadlo - AUTO prepínač v poli v polohe AUTO 

      

I 1.0 D17a - dúchadlo - RUNNING Dúchadlo beží 

I 1.1 D17b - dúchadlo - PORUCHA Dúchadlo porucha 

I 1.2 D17b - dúchadlo - AUTO prepínač v poli v polohe AUTO 

I 1.3 D17b - dúchadlo - RUNNING Dúchadlo beží 

I 1.4 P2a - čerpadlo-čerpacia komora - PORUCHA Čerpadlo porucha 

I 1.5 P2a -  čerpadlo-čerpacia komora - AUTO prepínač v poli v polohe AUTO 

I 1.6 P2a -  čerpadlo-čerpacia komora - RUNNING Čerpadlo beží 

I 1.7 P2a -  čerpadlo - SUCHOBEH 
Hladina U1 - suchobeh pre 
P2a 

      

I 2.0 P2b - čerpadlo-čerpacia komora - PORUCHA Čerpadlo porucha 

I 2.1 P2b -  čerpadlo-čerpacia komora - AUTO prepínač v poli v polohe AUTO 

I 2.2 P2b -  čerpadlo-čerpacia komora - RUNNING Čerpadlo beží 

I 2.3 P2b -  čerpadlo - SUCHOBEH 
Hladina U1 - suchobeh pre 
P2b 

I 2.4 P2a,b - prúdový chránič len indikácia 

I 2.5 P3 -  čerpadlo-zásobník dováž.vôd - PORUCHA Čerpadlo porucha 

I 2.6 P3 -  čerpadlo-zásobník dováž.vôd - AUTO prepínač v poli v polohe AUTO 

I 2.7 P3 -  čerpadlo-zásobník dováž.vôd- RUNNING Čerpadlo beží 

      

I 3.0 P3 -  čerpadlo - SUCHOBEH Hladina U? - suchobeh pre P3 

I 3.1 P6a - čerpadlo-komora bočná - PORUCHA Čerpadlo porucha 

I 3.2 P6a - čerpadlo-komora bočná - AUTO prepínač v poli v polohe AUTO 

I 3.3 P6a - čerpadlo-komora bočná - RUNNING Čerpadlo beží 

I 3.4 P11 - čerpadlo-pieskovník - PORUCHA Čerpadlo porucha 

I 3.5 P11 - čerpadlo-pieskovník - AUTO prepínač v poli v polohe AUTO 

I 3.6 P11 - čerpadlo-pieskovník - RUNNING Čerpadlo beží 

I 3.7 P14a - čerpadlo-recirkulácia - PORUCHA Čerpadlo porucha 
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I 4.0 P14a - čerpadlo-recirkulácia - AUTO prepínač v poli v polohe AUTO 

I 4.1 P14a - čerpadlo-recirkulácia - RUNNING Čerpadlo beží 

I 4.2 P14b - čerpadlo-recirkulácia - PORUCHA Čerpadlo porucha 

I 4.3 P14b - čerpadlo-recirkulácia - AUTO prepínač v poli v polohe AUTO 

I 4.4 P14b - čerpadlo-recirkulácia - RUNNING Čerpadlo beží 

I 4.5 P15a - čerpadlo-recirkulácia - PORUCHA Čerpadlo porucha 

I 4.6 P15a - čerpadlo-recirkulácia - AUTO prepínač v poli v polohe AUTO 

I 4.7 P15a - čerpadlo-recirkulácia - RUNNING Čerpadlo beží 

      

I 5.0 P15b - čerpadlo-recirkulácia - PORUCHA Čerpadlo porucha 

I 5.1 P15b - čerpadlo-recirkulácia - AUTO prepínač v poli v polohe AUTO 

I 5.2 P15b - čerpadlo-recirkulácia - RUNNING Čerpadlo beží 

I 5.3 P19 - čerpadlo-zahusťovač kalu - PORUCHA Čerpadlo porucha 

I 5.4 M4a - miešadlo-zásobník dováž.vôd - PORUCHA Miešadlo porucha 

I 5.5 M4a -  miešadlo-zásobník dováž.vôd - AUTO prepínač v poli v polohe AUTO 

I 5.6 M4a -  miešadlo-zásobník dováž.vôd - RUNNING Miešadlo beží 

I 5.7 
M4a -  miešadlo-zásobník dováž.vôd - 
SUCHOBEH 

Hladina U? - suchobeh pre 
M4a 

      

I 6.0 M4b - miešadlo-komora bočná - PORUCHA Miešadlo porucha 

I 6.1 M4b -  miešadlo-komora bočná - AUTO prepínač v poli v polohe AUTO 

I 6.2 M4b -  miešadlo-komora bočná- RUNNING Miešadlo beží 

I 6.3 M4c - miešadlo-komora bočná - PORUCHA Miešadlo porucha 

I 6.4 M4c -  miešadlo-komora bočná - AUTO prepínač v poli v polohe AUTO 

I 6.5 M4c -  miešadlo-komora bočná- RUNNING Miešadlo beží 

I 6.6 M12 - miešadlo-komora bočná - PORUCHA Miešadlo porucha 

I 6.7 M12 -  miešadlo-komora bočná - AUTO prepínač v poli v polohe AUTO 

      

I 7.0 M12 -  miešadlo-komora bočná- RUNNING Miešadlo beží 

I 7.1 M13 - miešadlo-komora bočná - PORUCHA Miešadlo porucha 

I 7.2 M13 -  miešadlo-komora bočná - AUTO prepínač v poli v polohe AUTO 

I 7.3 M13 -  miešadlo-komora bočná- RUNNING Miešadlo beží 

I 7.4 Prúdový chránič čerpadiel a miešadiel  len indikácia 

I 7.5 MO1 - prietok - impulzy zrušené 
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Digitálne výstupy 

 

Q 0.0 D1 - dúchadlo - ON/OFF   

Q 0.1 D17a - dúchadlo - ON/OFF  Frekvenčný menič 

Q 0.2 D17b - dúchadlo - ON/OFF  Frekvenčný menič 

Q 0.3 P2a - čerpadlo - ON/OFF  Frekvenčný menič 

Q 0.4 P2b - čerpadlo - ON/OFF  Frekvenčný menič 

Q 0.5 P3 - čerpadlo - ON/OFF    

Q 0.6 P6a - čerpadlo - ON/OFF    

Q 0.7 P11 - čerpadlo - ON/OFF    

      

Q 1.0 P14a - čerpadlo - ON/OFF    

Q 1.1 P14b - čerpadlo - ON/OFF    

Q 1.2 P15a - čerpadlo - ON/OFF    

Q 1.3 P15b - čerpadlo - ON/OFF    

Q 1.4 M4a - miešadlo - ON/OFF    

Q 1.5 M4b - miešadlo - ON/OFF    

Q 1.6 M4c - miešadlo - ON/OFF    

Q 1.7 M12 - miešadlo - ON/OFF    

      

Q 2.0 M13 - miešadlo - ON/OFF    

Q 2.1 Združená porucha   

 

 

Analógové vstupy 

 

PEW 336 U1 - hladina - čerpacia stanica len indikácia , 4..20mA=  4..20mA 

PEW 338 U2 - hladina - dovážané vody len indikácia , 4..20mA= 4..20mA 

PEW 340 
U3 - hladina - zahusťovanie 
kalu len indikácia , 4..20mA= 4..20mA 

PEW 342 O2 - Nitrifikácia  riadi D17a,b , 4..20mA= 4..20mA 

PEW 344 O2 - Denitrifikácia  len indikácia , 4..20mA= 4..20mA 

PEW 346 pH1 - Nitrifikácia  len indikácia , 4..20mA= 4..20mA 

PEW 348 pH2 - Denitrifikácia  len indikácia , 4..20mA= 4..20mA 

PEW 350 MO1 - prietok 4..20mA=  4..20mA 

 

Analógové výstupy 

PAW 336 D17a - žiadaná pre FM    0..10V 

PAW 338 D17b - žiadaná pre FM    0..10V 

PAW 340 P2a - žiadaná pre FM    0..10V 

PAW 342 P2b - žiadaná pre FM    0..10V 
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Príloha č.2 – Zoznam zariadení v konkrétnej ČOV 

Zariadenie ovládanie Popis režimov ovládania z PC Blokácie 

D1  
prepínač AUTO v 
poli 0=trvale vypnuté 

nie 

dúchadlo PC : 0/1/A 1=trvale zapnuté   
    A=časovanie (min/min)   

D17a 
prepínač AUTO v 
poli 0=trvale vypnuté 

  

dúchadlo PC : 0/1/T,S,ST 1=trvale zapnuté (voliteľné otáčky)   

    T=časovanie (min/min)  ( voliteľné otáčky)   

    S=regulácia na kyslík PEW342 + PREFUK   

  
  

ST=casovanie+regulácia na kyslíi + 
PREFUK 

  

D17b 
prepínač AUTO v 
poli 0=trvale vypnuté 

  

dúchadlo PC : 0/1/T,S,ST 1=trvale zapnuté (voliteľné otáčky)   

    T=časovanie (min/min)  ( voliteľné otáčky)   

    S=regulácia na kyslík PEW342 + PREFUK   

  
  

ST=casovanie+regulácia na kyslíi + 
PREFUK 

  

P2ab 
prepínač AUTO v 
poli 0=trvale vypnuté 

  

čerpadlo PC : 0/1/A 1=trvale zapnuté  v móde 1/A suchobeh 

  
  A=trvale čerpe pracovné čerpadlo z P2ab . 

Suchobeh = E1.7 
(plavak)  

  
      Striedanie čerpadiel po 24h 

Suchobeh = E2.3 
(plavak)  

        Automatický záskok čerpadiel   

P3 
prepínač AUTO v 
poli 0=trvale vypnuté 

  

čerpadlo 
PC : 0/1/A 1=trvale zapnuté  

Suchobeh = I3.0 
(plavak)  

    A=časovanie (min/min)   

P6a 
prepínač AUTO v 
poli 0=trvale vypnuté 

nie 

čerpadlo PC : 0/1/A 1=trvale zapnuté    

    A=časovanie (min/min)   

P11 
prepínač AUTO v 
poli 0=trvale vypnuté 

nie 

čerpadlo PC : 0/1/A 1=trvale zapnuté    

    A=časovanie (min/min)   

P14ab 
prepínač AUTO v 
poli 0=trvale vypnuté 

  

čerpadlo PC : 0/1/A 1=trvale zapnuté    

    A=časovanie (pracovné čerpadlo z P14ab )   

        Striedanie čerpadiel po 24h   

        Automatický záskok čerpadiel   

P15ab 
prepínač AUTO v 
poli 0=trvale vypnuté 

  

čerpadlo PC : 0/1/A 1=trvale zapnuté    

    A=časovanie (pracovné čerpadlo z P15ab )   

        Striedanie čerpadiel po 24h   

        Automatický záskok čerpadiel   

P19   ---- len indikácia poruchy nie 
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Príloha č.3 – Časovače 

 

Názov Adresa 
 M13_Timer %T1 Časovač nezapnutia M13 

M4a_Timer %T2 Časovač nezapnutia M4a 

M4a_H_Timer %T3 Časovač hysterézy M4a 

M4a_H2_Timer %T4 Časovač hysterézy M4a 

P14a_Timer %T5 Časovač nezapnutia P14a 

P14b_Timer %T6 Časovač nezapnutia P14b 

D17a_Timer %T7 Časovač nezapnutia D17a 

P2a_Timer %T8 Časovač nezapnutia P2a 

P2a_H_Timer %T9 Časovač hysterézy P2a 

P2a_H2_Timer %T10 Časovač hysterézy P2a 

P2b_Timer %T11 Časovač nezapnutia P2b 

P2b_H_Timer %T12 Časovač hysterézy P2b 

P2b_H2_Timer %T13 Časovač hysterézy P2b 

Startup_T1 %T14 
Startup timer pre skupinu 
1 

Startup_T2 %T15 
Startup timer pre skupinu 
2 

Startup_T3 %T16 
Startup timer pre skupinu 
3 

Startup_T4 %T17 
Startup timer pre skupinu 
4 

D1_Timer %T18 Časovač nezapnutia D1 

D17b_Timer %T19 Časovač nezapnutia D17b 

P3_Timer %T20 Časovač nezapnutia P3 

P3_H_Timer %T21 Časovač hysterézy P3 

P3_H2_Timer %T22 Časovač hysterézy P3 

P15a_Timer %T23 Časovač nezapnutia P15a 

P15b_Timer %T24 Časovač nezapnutia P15b 

P6a_Timer %T25 Časovač nezapnutia P6a 

P11_TIMER %T26 Časovač nezapnutia P11 

M4b_Timer %T27 Časovač nezapnutia M4b 

M4c_Timer %T28 Časovač nezapnutia M4c 

M12_Timer %T29 Časovač nezapnutia M12 
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Príloha č.4 – Základná simulačná tabulka, obsahujúca základné riadiace signály 

(bezporuchové) a základné analogové hodnoty. 
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