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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi systémů SCADA v řídicích systémech 

s PLC se zaměřením na SW používaný firmou atx – technická kancelář pro komplexní 

automatizaci s.r.o., konkrétně InTouch, Control Web, WinCC Flexible, ProTool. Na 

úvodu této práce je možné získat základní informace o programovatelných automatech, 

o tom co je to simulace a vizualizace. V další části je popsán vybraný vizualizační SW, 

jeho výhody, nevýhody, oblasti použití, atd. Na konci práce je uvedeno stručné a 

přehledné porovnání jednotlivých SW. 
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Abstract 

This Bachelor’s thesis deals with the possibilities of SCADA systems in control 

systems with PLC, with a focus on software used atx - technical office for complete 

automation s.r.o., specifically InTouch, Web Control, WinCC Flexible, ProTool. At the 

beginning of this work obtain basic information about programmable logic, on what is a 

simulation and visualization. The next section is described the selected visualization 

software, the advantages, disadvantages, applications, etc. In the end is mentioned a 

brief overview and comparison of software. 
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1  ÚVOD 

Cílem této práce bylo seznámení s možnostmi využití vizualizačních software se 

zaměřením na ty, které používá firma atx – technická kancelář pro komplexní 

automatizaci s.r.o. Tedy konkrétně s WinCC Flexible, ProTool, InTouch a Control Web. 

Vyhodnocení jejich výhod, nevýhod a možností použití pro simulaci reálného systému 

za účelem odladění řídícího software PLC.  

První část práce se zabývá všeobecnými pojmy z oblasti automatizace. Popisuje 

programovatelné automaty od stručného historického vývoje, přes funkční popis, až po 

různá kritéria rozdělení. Dále se zabývá pojmem simulace, rozdělením, vyhodnocení a 

využitím simulací. 

Druhá část práce je rozdělena do pěti kapitol, z nichž první je úvodem do 

problematiky vizualizací. Zbylé čtyři kapitoly jsou zaměřené na vybraný vizualizační 

software. Je zde popsán vývoj jednotlivých aplikací, vlastnosti, možnosti rozšíření a na 

konci každé z kapitol je ukázka vlastního software na příkladech z praxe. 

V poslední části práce je uvedeno stručné porovnání zpracovávaných vizualizačních 

software. 

Autorem ukázkových software na obrázcích je společnost atx – technická kancelář 

pro komplexní automatizaci s.r.o. 
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2 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY 

Historie programovatelných automatů sahá na konec 60. let minulého století. Před 

příchodem PLC se používala pole mechanických relé, jejichž nastavování bylo obtížné 

a navíc byla velmi náchylná na chyby. Ze začátku sloužily programovatelné automaty 

pouze jako náhrada jednoduchých logických obvodů, v současné době je však jejich 

použití mnohem širší. Používají se hojně například v oblastech automobilového 

průmyslu, potravinářství, strojírenství, v chemickém průmyslu, metalurgii a dalších. 

V poslední době jsou využívány i k automatizaci budov. 

 

2.1 Charakteristika PLC 

Programovatelný automat je zařízení, které cyklicky zpracovává a vyhodnocuje 

signály přicházející na jeho vstupy (vstupní signály) a na základě naprogramovaných 

sekvenčních logických a časových funkcí vydává na své výstupy (výstupní signály) 

povely, kterými se ovládají relé nebo stykače. 

- PLC můžeme rozdělit na tři základní prvky: 

- Centrální procesor CPU 

- Moduly vstupních signálů 

- Moduly výstupních signálů 

- Součástí sestavy bývá i napájecí zdroj 

Výhodou programovatelných automatů je vysoká spolehlivost a programátorský 

komfort, který umožňuje snadno měnit strukturu programu a tím i vlastní logiku. 

Konstrukčně lze PLC rozdělit na dvě skupiny: 

- Kompaktní systém - v jednom modulu obsahuje CPU, vstupy, výstupy, 

komunikační podporu a někdy i zdroj. Rozšiřitelnost těchto systémů je velmi 

omezena. 

- Modulární systém - skládá se ze samostatných modulů, velká možnost 

rozšíření 

Dalším dělení je na centralizované a decentralizované PLC 

- Centralizované – celá sestava řídícího systému je umístěna v jednom 

rozvaděči 

- Decentralizované – takový řídící systém je rozdělený do více částí 

(rozvaděčů), které mezi sebou komunikují pomocí průmyslové sběrnice 

Architektura PLC je podobná architektuře mikropočítače 
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Standardní programovací jazyky 

- Jazyk kontaktních schémat (Ladder Diagram – LAD) 

- Jazyk funkčních bloků (Function Block Diagram – FBD) 

- Jazyk mnemokódů (Statement List – STL) 

Nadstavbové programovací jazyky 

- S7-SCL 

- S7-GRAHP 

- S7-HiGRAPG 

- S7-CFC 
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3 SIMULACE 

Pod pojmem simulace se rozumí napodobení reálného systému modelem. Je velmi 

důležité, aby model používaný pro simulaci co nejvíce odpovídal skutečnosti. Na tom 

závisí výsledek celé simulace. Simulace mohou probíhat na počítačích v různých 

programech jako například MATLAB, SIMULINK, ve vývojovém prostředí STEP lze 

vytvořený kód odsimulovat na základě PLC Simulátoru, ale také se může jednat o 

simulace jiného rázu, například fyzikální pokusy. Velkou výhodou počítačových 

simulací je jejich snadná opakovatelnost, změna parametrů a v mnoha případech i 

rychlost těchto simulací. Je však nutno podotknout, že mnohdy velmi přesné 

napodobení skutečného systému znamená vysoké nároky na simulaci, tedy výpočetní 

výkon počítače. 

 

3.1 Rozdělení simulací 

- Kvalitativní, kvantitativní 

- Spojité, diskrétní 

- Simulace systémů reálných a fiktivních 

 

3.2 Využití simulace 

Důvodů pro využití simulace je opravdu mnoho. Simulace se mohou využívat 

například pro napodobení dějů, které nelze (ať už z důvodů bezpečnosti, nebo technické 

nerealizovatelnosti) zopakovat, nebo vyvolat, dále mohou být využity pro vyvolání 

stavu, ve kterém se daný objekt zatím nenacházel, pro zrychlení pomalých dějů a 

naopak zpomalení rychlých dějů a v neposlední řadě také pro lepší názornost a 

pochopení. 

 

3.3 Vyhodnocení simulace 

Je velmi důležité říci, jak moc daná simulace odpovídá skutečnosti. Výsledky lze 

porovnat například se změřenými hodnotami, nebo s výsledky vypočtenými na základě 

teoretického předpokladu. Často jsou však tyto simulace ovlivněny chybou (chyba 

měření, zaokrouhlování, přechodové děje, atd.), na což je třeba brát patřičné ohledy. 
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4 VIZUALIZACE 

Vizualizací se rozumí vizuální kontrola stavu technologického procesu, kdy jsou na 

jednotlivých pracovištích, nebo alespoň v centrálním velíně umístěny obrazovky se 

zobrazením právě tohoto procesu. Vizualizace mohou zobrazovat informace o 

konkrétním procesu (hodnoty jednotlivých parametrů), ale také informace o stavu 

zařízení (režimy, chybová hlášení). Další možností využití vizualizace je, aby byl celý 

technologický proces na dálku ovládán, právě za pomoci vizualizace. 

Složitost vizualizace odpovídá rozsahu technologického procesu a úrovni 

poskytovaného komfortu. Jednoduchá zařízení se ovládají pouze několika tlačítky, 

případně jednoduchým displejem, u složitějších zařízení se využívá propracovanějších 

ovládacích a vizualizačních prvků (operátorské pulty a panely, grafické dotykové 

displeje). 

 

4.1 Vizualizační systémy 

V souvislosti s tímto pojmem se setkáváme se zkratkou SCADA (Supervisory 

Control and Data Acquisition), která je ještě doplňována dodatkem HMI (Human-

Machine Interface), který jen upřesňuje, že se jedná o řešení operátorského rozhraní. 

Vizualizačním systémem se rozumí programový produkt, který je používán univerzálně 

jako nástroj, za jehož pomoci lze vytvořit specializovaný program, který slouží 

k zobrazování stavů a dějů v konkrétních řízených objektech. Vizualizační systémy mají 

mnoho možností, umožňují ruční ovládání, zadávání parametrů, dlouhodobé 

monitorování, dokumentování, čehož lze využít pro marketingové sledování a 

plánování. 

V mnoha případech se vizualizační systémy používají i jako rozhraní mezi vyššími 

úrovněmi podnikových informačních systémů a vlastním provozem. 

Vizualizační systémy jsou dodávány ve dvou verzích. 

- Vývojová verze – je určena pro programátora, který vytváří danou 

vizualizaci. Používání je omezeno licencí, kterou musí uživatel vlastnit. Tato 

verze umožňuje vytvoření vlastní aplikace, její odladění a následné přeložení 

do runtime verze (provozní, běžící). 

- Runtime verze – je určena pro zákazníka, který nemůže měnit zdrojový kód 

a nijak vizualizaci upravovat. 
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5 INTOUCH 

InTouch software poskytuje grafickou vizualizaci, která staví řízení a optimalizaci 

provozu na zcela novou úroveň. [1] První software InTouch vznikl před více než 

dvaceti lety. InTouch je software pro špičkové inovace, architektonické celistvosti, 

jedná se o nepřekonatelný přístroj integrace a konektivity, který maximalizuje 

produktivitu, optimalizuje uživatelskou účinnost, zvyšuje kvalitu vývoje, zjednodušuje 

údržbu a snižuje provozní náklady a to vše při skutečně jednoduchém použití. 

 

5.1 Výkonnost a spolehlivost 

Aplikace od stovek po desítky tisíc proměnných. Architektury od jednoho uzlu až po 

rozsáhlé distribuované síťové aplikace typu klient/server. Různé možnosti 

víceúrovňového zálohování (redundance) 

 

5.2 Snadnost použití 

Legendární uživatelská přátelskost. Rychlý a flexibilní vývoj aplikací. Snadná 

modifikace aplikací pro začlenění nových požadavků uživatelů. Rychlé zaškolení 

uživatelů i správců aplikací. 

 

5.3 Otevřenost 

Univerzální připojitelnost na řídicí systémy různých výrobců, podpora více než 800 

různých zařízení. Sjednocení stávajících oddělených aplikací (řízení různých 

technologických celků) společným uživatelským prostředím. Variabilní pracoviště 

operátorů. Podpora technologie ActiveX - standardní objekty ActiveX (např. od 

nezávislých dodavatelů nebo Vaše vlastní) lze vložit přímo do aplikace InTouch. 

InTouch slouží jako jednotné operátorské grafické rozhraní (front-end) i pro další 

aplikace z rodiny Wonderware software (Wonderware Application Server, Wonderware 

Historian, InBatch aj.) 

 

5.4 Komunikace 

Podpora protokolu OPC (OLE for Process Control) pro zpracování dat 

poskytovaných jakýmikoliv OPC Servery (od Wonderware i dalších dodavatelů). 
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Podpora protokolu Wonderware SuiteLink na bázi TCP/IP pro rychlou síťovou 

komunikaci v rozsáhlých distribuovaných aplikacích včetně přenosu informace o kvalitě 

dat (VTQ). Jednotlivé hodnoty (Value) jsou doplněny časovou značkou, která udává čas 

vzniku (Time stamp), a informací vypovídající o kvalitě dat (Quality). Podpora VTQ 

dovoluje instalaci velkých distribuovaných systémů bez ztráty kontroly nad 

informacemi, které se šíří po síti. 

Podpora aplikací využívajících starší komunikační standardy (DDE, FastDDE) je 

nadále zachována. 

 

5.5 Bohatá funkčnost 

Objektově-orientovaná vektorová grafika s komfortním grafickým editorem pro 

vytváření libovolných nových objektů přesně dle požadavků uživatele. Vestavěná 

knihovna více než dvou tisíc hotových grafických objektů s předdefinovanými 

funkčnostmi (motory, ventily, čerpadla, posuvné ovladače, přepínače, akční tlačítka, 

ukazatele, displeje aj.).  

ArchestrA symboly: Uživatelem konfigurovatelné objekty, které šetří velké 

množství času a inženýrské práce při tvorbě nových a úpravách stávajících aplikací. 

ArchestrA symboly integrují objektově orientovanou technologii s InTouch grafikou do 

výsledné podoby mateřských objektů, tzv. šablon. Z vytvořených šablon ArchestrA 

symbolů se poté do aplikací opakovatelně nasazují jejich odvozené objekty - tzv. 

instance. Velmi důležitou vlastností při odvozování instancí je podpora dědičnosti, která 

umožňuje, aby se příp. provedené změny funkčnosti v mateřské šabloně automaticky 

(po odsouhlasení) uplatnily ve všech již nasazených instancích daného Archestra 

symbolu v rámci celé aplikace. Díky ArchestrA symbolům je úprava nebo rozšíření 

stovek grafických objektů v aplikaci InTouch otázkou minut oproti hodinám při práci s 

běžnými symboly. ArchestrA symboly umožňují velmi pružně reagovat na změny 

požadavků koncových uživatelů, ať již během prvotního vývoje aplikace nebo i po jejím 

nasazení do provozu.  

Názorné animační vlastnosti pro dynamické zobrazování aktuálních stavů 

provozovaných technologií (změny velikostí, barev, viditelnosti nebo umístění objektů 

na obrazovce aj.).  

Výkonný distribuovaný alarmový systém s rozsáhlými možnostmi pro analýzu a 

potvrzování aktuálních i historických alarmů.  

Distribuované historické trendy s dynamickým výběr různých souborů s 

historickými daty pro jednotlivá pera v rámci jednoho historického grafu (trendy). 

Zdroji historických dat mohou být jiné aplikace InTouch, systém Wonderware 

Application Server nebo databáze Wonderware Historian.  
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Odkazy na vzdálené proměnné: Z aplikací InTouch lze přistupovat i k datům z 

jiných datových zdrojů na jiných uzlech sítě, aniž je nutno definovat příslušné 

proměnné v lokální databázi aplikace InTouch. Tyto zdroje mohou zahrnovat další uzly 

se softwarovými aplikacemi firmy Wonderware (InTouch aj.) i jakékoliv jiné aplikace 

poskytující data pomocí standardních protokolů DDE, FastDDE, NetDDE, OPC nebo 

SuiteLink. 

Skriptování: Vývoj aplikací InTouch nevyžaduje klasický způsob programování. 

Jednodušší aplikace se sestavují pouze skládáním a konfigurací (vyplněním dialogových 

oken) předem připravených objektů s předdefinovanou funkčností. Pro komplexní 

aplikace je k dispozici jazyk QuickScript pro psaní programových sekvencí (skriptů), 

které podstatně rozšiřují funkční možnosti hotových aplikací. Je možno nadefinovat i 

vlastní skriptové funkce typu QuickFunction, a poté je opakovaně volat jako uživatelské 

funkce (podprogramy). Tento druh skriptů lze konfigurovat i pro běh ve vlastním 

asynchronním programovém vlákně (threadu). 

SuperTags: Hierarchicky uspořádané proměnné, které odpovídají struktuře určité 

šablony. Jednotlivé šablony mohou být členy vyšší (nadřazené) šablony. Šablony 

sdružují proměnné, které logicky souvisejí s určitým konkrétním výrobním zařízením. 

Struktury SuperTags pomáhají uspořádat proměnné do logických celků, čímž se velmi 

zpřehledňuje a urychluje zejména vývoj velkých aplikací.  

InTouch pro Terminálové služby: S využitím terminálových služeb operačního 

systému Microsoft Windows 2000/2008 lze provozovat několik (různých nebo i 

stejných) aplikací InTouch na jednom počítači, tzv. terminálovém serveru. Tyto 

aplikace lze spouštět a ovládat z hardwarově nenáročných klientských stanic (tzv. tencí 

klienti) s různými operačními systémy (Microsoft Windows 3.11/95/98/CE/Embedded 

NT/NT 3.51/NT 4.0/Windows 2000/2003/XP/ XPe nebo Linux).  

 

5.6 Wonderware System Platform 

Wonderware System Platform je strategickou infrastrukturou pro automatizační a 

informační průmyslové aplikace, která umožňuje firmám pružně reagovat a plně 

využívat nové obchodní příležitosti. 

Tato programová platforma je navržena tak, aby pomohla výrobcům a ostatním 

průmyslovým firmám přizpůsobovat se neustále měnícím potřebám zákazníků a celého 

trhu. Její rozsáhlé funkčnosti umožňují dosud nevídanou flexibilitu při vývoji, nasazení 

a změnách aplikací. 

Uživatelé mohou snadno a rychle aplikovat inovační přístupy, experimentovat s 

novými technikami řízení a vyhodnocování výroby a pružně vytvářet různé typy 

programových aplikací „na míru“ požadavkům zákazníků. 
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Wonderware System Platform je strategická softwarová platforma pro průmyslové 

aplikace, založená na moderní technologické infrastruktuře ArchestrA. Jedná se o 

ucelenou softwarovou architekturu pro efektivní navrhování a provoz automatizačních a 

informačních systémů. 

Systém Wonderware System Platform obsahuje výkonné služby zajišťující 

konzistentní a spolehlivé provozování výrobních a technologických procesů pro 

zachování vysoké a neměnné kvality, kterou zákazníci od dané firmy nebo její obchodní 

značky očekávají. 

 

Servery: Systémy Wonderware System Platform jsou dodávány jako integrované 

softwarové sady různých velikostí (z hlediska počtu proměnných) obsahující následující 

serverové produkty („back-end“) firmy Wonderware. 

- Wonderware Application Server  

- Wonderware Historian Server  

- Wonderware Information Server  

- Wonderware komunikační servery  

 

Klienti: Uživatelé – výrobní operátoři, supervizoři, technologové, pracovníci 

kvality, manažeři aj. – si mohou pro přístup k informacím poskytovaným systémem 

Wonderware System Platform zvolit různé druhy klientských aplikací (“front-end“), 

které nejlépe vyhovují jejich potřebám. 

 

5.6.1 Wonderware Application Server 

Wonderware Application Server plní stejné úlohy jako tradiční „obchodní“ aplikační 

server, ale navíc, díky důslednému využití moderní architektonické infrastruktury 

ArchestrA, přidává zcela novou vrstvu s „průmyslovými“ službami pro použití v 

reálném čase v průmyslovém prostředí. 

K nejdůležitějším službám takto nově koncipovaného průmyslového aplikačního 

serveru patří mj.: 

- Robustní komunikace 

- Jednotné zabezpečení 

- Skriptování 

- Centralizované alarmy a události, historizace 

- Konfigurační prostředí s podporou týmové práce 

- Centrální nasazení, správa a diagnostika pro celou aplikaci v rámci 

jednotného adresního prostoru 

- Spolupráce s širokou škálou automatizačního hardware 

 

http://www.pantek.cz/produkty/wonderware-application-server/architektura-archestra.html
http://www.pantek.cz/produkty/wonderware-system-platform/vykonne-sluzby.html
http://www.pantek.cz/produkty/wonderware-application-server/
http://www.pantek.cz/produkty/wonderware-historian/
http://www.pantek.cz/produkty/wonderware-information-server/
http://www.pantek.cz/produkty/komunikace-i-o-servery/
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Wonderware Application Server přináší uživateli jedinečnou otevřenost, 

rozšiřitelnost a architektonickou volnost, jež jsou založené na distribuované a důsledně 

objektově-orientované technologii. Základním prvkem při vývoji jsou objektové 

šablony, jež reprezentují dílčí technologická zařízení i komplexní celky včetně I/O 

odkazů, skriptů, definic alarmových stavů, historizace, zabezpečení apod. Z takto 

připravených objektů lze velmi snadno a rychle odvodit další „dceřinné“ objekty (s 

plnohodnotným děděním všech vlastností), z nichž je následně sestaven hierarchický 

model řízené výrobní technologie. 

Velkým přínosem tohoto principu je možnost definovat „podnikové“ standardy a 

jmenné konvence (pojmenovávání objektů a signálů v souladu s jejich fyzickým 

umístěním nebo vnitropodnikovou směrnicí), tolik žádané v moderních řešeních pro 

schopnost zpřehlednit systém, což je zvláště důležité u velkých projektů. Rovněž správa 

takového systému je výrazně zjednodušena a zpřehledněna díky schopnosti provést 

úpravu/rozšíření ve výchozím (rodičovském) objektu a následně ji automaticky 

propagovat do všech odvozených objektů (potomků). 

Sestavený model výrobní technologie je navíc zcela nezávislý na konkrétní 

architektuře cílových počítačů – od centralizovaného uspořádání klient-server k 

distribuované peer-to-peer architektuře s možností kdykoliv rozložit zátěž aplikačního 

serveru na další počítač(e) bez nutnosti zásahu do modelu výrobní technologie či 

klientských aplikací. 

 

5.6.2 Wonderware Historian 

Wonderware Historian (dřívější název IndustrialSQL Server) je vysoce výkonná 

relační databáze pracující v reálném čase pro použití ve výrobních podnicích. Spojuje v 

sobě výkon a flexibilitu relační databáze s rychlostí a datovými kompresemi 

vyžadovanými aplikacemi pracujícími v reálném čase. 

Odstraňuje tak dosud tradiční bariéry bránící hladkému toku informací mezi 

výrobními divizemi a podnikovou administrativou. Součástí historizační databáze 

Wonderware Historian je Microsoft SQL Server, jehož výkonné dotazovací relační 

jádro poskytuje otevřený univerzální přístup k uloženým datům. 

Wonderware Historian sbírá a archivuje všechna požadovaná procesní data a s nimi 

související události o skutečném průběhu výrobních nebo technologických procesů. 

Pro automatizovaný sběr dat z nejčastěji používaných řídicích systémů a zařízení 

(PLC, DCS, I/O) je k dispozici velké množství komunikačních I/O a OPC Serverů od 

firmy Wonderware i dalších nezávislých dodavatelů. Podporována je rovněž spolupráce 

s aplikačním serverem Wonderware Application Server z moderní platformy 

Wonderware System Platform. 
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Při ukládání velkých objemů procesních dat využívá Wonderware Historian 

speciální datové komprese a optimalizace, které zaručují efektivní archivaci dat i za 

dlouhá časová období, a to bez jakékoliv ztráty rozlišení. 

Díky otevřenosti databáze Wonderware Historian je přístup k výrobním datům 

možný ze stovek klientských aplikací, což přináší otevřenost a flexibilitu doposud 

nedostupnou v sektoru průmyslové automatizace. 

Pro získávání a analýzy dat lze použít např. populární aplikace z rodiny Microsoft 

Office (Excel, Word aj.), klientské aplikace z produktu Wonderware Historian Client 

(Trend, Workbook aj.), analytické a reportní aplikace z informačního portálu 

Wonderware Information Server či další specializované aplikace pro hloubkovou 

inženýrskou nebo statistickou analýzu dat. 

 

5.6.3 Wonderware Information Server 

Wonderware Information Server (dřívější název SuiteVoyager) je výrobní 

informační portál, který získává výrobní data z různých zdrojů, tato data vhodně 

organizuje, zabezpečuje a poskytuje velkému množství oprávněných klientských 

zájemců ze sítí Internet/intranet. Klientskou aplikací pro přístup k informacím 

publikovaným na portál je Microsoft Internet Explorer od verze 5.5. Klienti nemusí mít 

na svých klientských stanicích instalován žádný speciální software (tzv. softwarově 

tencí klienti). 

Wonderware Information Server umožňuje klientům přístup k živým datům a 

alarmům (aktuální i historické) aplikací InTouch, k živým datům komunikačních I/O 

Serverů a OPC Serverů a k historickým datům průmyslové databáze Wonderware 

Historian. Uživatel (klient) má možnost vidět vybrané konvertované obrazovky aplikací 

InTouch včetně živých hodnot a animací, oprávněný klient může i ovládat sledované 

technologie.  

Kromě výše uvedených datových zdrojů lze přistupovat i k datům uloženým v 

jakékoliv databázi, která podporuje přístup ADO/ODBC (Oracle, MS SQL Server, MS 

Access, Informix, SyBase atd.). Tím lze prostřednictvím portálu Wonderware 

Information Server publikovat na jednom místě velké množství informací nejen ze 

softwarových produktů od firmy Wonderware, ale i z dalších softwarových aplikací 

nebo informačních systémů používaných v podniku (MES, ERP, vlastní aplikace aj.). 

Díky podpoře formátů XML a VML je přístup k datům bezprostřední, není třeba 

nahrávat žádné objekty ActiveX ani applety Java. Wonderware Information Server 

využívá architekturu .NET, která mu umožňuje vytvářet složené pohledy.  
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5.7 Cena 

Nízké časové náklady na zavedení a implementaci systému. Nasazení na 

standardním hardware na platformě PC. Celkové náklady na vlastnictví systému po 

celou dobu životnosti projektu (vývoj aplikace + implementace + údržba + rozšiřování). 

 

InTouch Runtime: 

- InTouch Runtime without I/O  od 29.950,- Kč 

- InTouch Runtime with I/O  od 38.830,- Kč 

 

InTouch Runtime Read-only: 

- Od 42.590,- Kč 

 

InTouch Compact Edition Runtime (pouze pro provoz na Windows CE): 

- Od 5.990,- Kč 

 

Wonderware System Platform: 

- Od 202.030,- Kč 

 

Wonderware Historian: 

- Od 42.290,- Kč 

 

Wonderware Information Server: 

- Od 28.270,- Kč 

 

5.8 Kontakt 

Společnost: Konzultace a zdroj informací: 

Pantek (CS) s.r.o. 

Sušilova 1528/1 

500 02 Hradec Králové 

Česká republika 

Tel.: +420-495 219 072 až 3, 495 211 405 

Fax: +420-495 215 574 

IČO: 49287923, DIČ: CZ49287923 

E-mail (informace): info@pantek.cz 

E-mail (technická podpora): podpora@pantek.cz 

Internet: www.pantek.cz 

Pantek (CS) s.r.o. 

Zbyněk Červenka 

výkonný ředitel 

 

Tel.: +420-495 219 072 nebo 073, 495 211 405 

Mobil: +420-602 446 947 

Fax: +420-495 215 574 

E-mail: zcervenka@pantek.cz 

Tabulka 1: Kontakty na firmu Pantek (CS) s.r.o. 

mailto:info@pantek.cz
mailto:podpora@pantek.cz
http://email.seznam.cz/redir?hashId=2339728758&to=http%3a%2f%2fwww%2epantek%2ecz
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:zcervenka%40pantek%2ecz
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Pantek (CS) s.r.o. je od počátku svých aktivit autorizovaným distributorem firmy 

Wonderware pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Kromě produktů od firmy 

Wonderware jsou v současné nabídce firmy Pantek (CS) s.r.o. i další řešení pro zvýšení 

„výrobní inteligence“ v průmyslových a technologických podnicích. 

 

5.9 Ukázka SW (InTouch verze 9.5) 

 

Obr. 1: InTouch - Definice skriptu 
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Obr. 2: InTouch - Smart Symboly 

 

 

Obr. 3: InTouch - Tagy 



 24 

 

Obr. 4: InTouch - Grafické prostředí 
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6 CONTROL WEB 

Na počátku devadesátých let minulého století akciová společnost Moravské přístroje 

začala pracovat na programovém systému, který nebude omezen jen na vizualizaci 

a sběr dat na operátorských pracovištích, ale umožní vytvářet aplikace pro přímé řízení 

strojů v reálném čase, komplexní aplikace v oblasti simulace a modelování, zpracování 

dat v počítačových sítích atd. [2] 

 

6.1 Control Panel 

V době vzniku tohoto produktu zde byl operační systém Windows 3.1 jako 

nadstavba nad DOSem, a tento operační systém jistě nebyl tím pravým prostředím pro 

trvalý provoz řídicích aplikací v reálném čase v průmyslovém prostředí. Proto byl pro 

Control Panel vytvořen vlastní operační systém, který pracoval v chráněném módu 

procesorů 286 a vyšších, virtualizoval paměť kódu i dat (pro data vytvářel odkládací 

soubor) a mohl spustit mnoho paralelně běžících úloh. Tento systém byl na svou dobu 

vybaven velmi kvalitním grafickým uživatelským rozhraním pracujícím s libovolně 

složitou hierarchickou strukturou oken na obrazovce. Systém byl i na tehdejším 

hardware velice výkonný a především stabilní, aplikace v prostředí Control Panel 

bývaly běžně provozovány v nepřetržitých provozech několik let bez odstávky. 

Také struktura systému Control Panel a principy tvorby aplikačního programu byly 

přelomové. V systému neexistovala žádná pevná programová smyčka periodicky 

obnovující data v poli tagů. Existovaly volně definovatelné datové elementy a tzv. 

virtuální přístroje, které dokázaly s těmito elementy pracovat. Virtuální přístroje zde 

jsou externími programovými komponentami, jejichž počet a vlastnosti nejsou systému 

při budování struktury aplikačního programu známy. Struktura aplikačního programu je 

tedy tvořena obecným stromem instancí virtuálních přístrojů, které jsou navzájem 

propojeny do stromů viditelnosti na obrazovce a do struktury časování a toku událostí. 

Pro každý virtuální přístroj je přístupná kompletní množina instancí datových elementů. 

Virtuální přístroje neví nic o tom, jak tyto datové elementy získávají data z periferních 

zařízení a pracují abstraktně se všemi elementy shodně. Ke komunikaci s periferními 

zařízeními slouží tzv. ovladače. Jsou to opět programové komponenty s abstraktním, 

i když v tomto přídadě celkem jednoduchým, procedurálním rozhraním. Při vývoji 

aplikace je tedy definována a popsána struktura instancí všech těchto typů komponent 

včetně všech jejich vzájemných vazeb. Systém Control Panel tedy pouze dokázal 

z aktuálně přítomných knihoven vytvářet a propojovat instance programových 

komponent do podoby aplikačního programu. 
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V dalších verzích systému bylo virtuálním přístrojům přidáno i dynamicky, tj. za 

běhu aplikace, detekovatelné rozhraní a vznikla tak další úroveň komunikace mezi 

jednotlivými programovými komponentami. Bylo tak možno vytvářet algoritmy 

i způsobem připomínajícím tradiční imperativní programovací jazyky, i když v tomto 

případě sekvence příkazů probíhaly na vysoké úrovni nad strukturou instancí mnohdy 

velmi komplexních komponent. Vznikl tak základ pro pružný a všestranný 

programovací jazyk OCL (Object Control Language). 

Možnosti této technologie byly s vlastnostmi tehdy používaných SCADA programů 

nesrovnatelně mocnější a Control Panel byl uživateli velmi pozitivně přijat. 

 

6.2 Příchod 32-bitových Windows a systém Control Web 

S příchodem Windows NT se situace změnila. Byl zde stabilní operační systém, 

který byl dobře použitelný i pro trvalý běh aplikací v náročném nepřetržitém 

průmyslovém provozu. Existující systém Control Panel 3.1 byl převeden pod Windows 

pod názvem Control Web 3.1. Začala tak nová etapa rozvoje systému, charakterizovaná 

především rozvojem internetových technologií a komunikací vůbec. 

Zatímco Control Web 3.1 byl z převážné části replikou systému Control Panel 3.1 

pro Windows, další systém Control Web 4, známý pod výročním pojmenování 

Control Web 2000, přinesl intenzivní technický rozvoj. Tato verze přinesla možnosti 

přímé komunikace virtuálních přístrojů v počítačové síti, byla implementována rozhraní 

podle standardů OPC, ActiveX, ODBC, SQL a především do systému přibyla 

komponenta HTTP serveru s možností dynamického generování WWW stránek 

z běžícího aplikačního programu. 

Control Web 2000 také přinesl možnost provozování aplikací v operačním systému 

Windows CE. Aplikace lze pohodlně vyvíjet na stolním PC s vývojovou verzí systému 

a poté z nich vygenerovat runtime pro veškeré platformy a používané procesory 

systému Windows CE. V jednom prostředí a stejným způsobem lze tedy na jedné straně 

vytvářet rozsáhlé aplikace pro clustery Windows Advanced Server a na straně druhé 

aplikace pro mobilní telefony a malé vestavěné počítače. 

Asi nejrozsáhlejší změnou v historii vývoje systému byl příchod prostředí Control 

Web 5. Systém je nyní schopen vytvořit skupinu redundantních aplikací bez podpory 

nákladného serverového systému, pouze prostřednictvím propojení v jedné počítačové 

síti. Nově byl zaveden koncept datových sekcí, které v sobě zapouzdřují množinu 

datových elementů a umožňují nebo alespoň podstatně zjednodušují sdílení, zálohování 

a replikaci dat v síťovém prostředí. Řada vylepšení architektury zasahuje prakticky 

všechny části systému, mohutně je rozšířen také programovací jazyk OCL pro 

komunikaci mezi komponentami uvnitř aplikace. 
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Vizualizační schopnosti byly v páté verzi produktu rozšířeny o třírozměrný 

vykreslovací systém. Tento systém je postaven na principu klient - server. Vykreslovací 

server běží ve vlastním threadu a je schopen v reálném čase vykreslovat i velmi složité 

scény s mnoha efekty v téměř fotorealistické kvalitě. Využívá nejnovějších technologií 

počítačové grafiky, včetně shaderů běžících v grafických procesorech. Přitom, pokud 

není v aplikaci žádný 3D virtuální přístroj, nic z vykreslovacího systému není zaváděno 

do paměťového prostoru procesu. 3D systém tedy nemůže být na překážku ani u malých 

embedded systémů nevybavených možnostmi 3D grafiky. Tato nejdokonalejší současná 

technologie počítačové grafiky může podstatně zvýšit rychlost, působivost i přehlednost 

vizualizací. 

Control Web se v současné verzi rozrostl do podoby mohutného a velmi 

všestranného systému, který asi málokdo dokáže využít v jeho plné šíři. Technologie 

skládání aplikací z programových komponent, jejíž první nástin jsme přinesli již v roce 

1992, se ukázala jako nosná a dodneška velmi silná. To ostatně potvrzuje nejen historie 

tohoto produktu, ale vůbec celý současný vývoj v oblasti softwarového inženýrství. 

 

6.3 Současnost - neomezený prostor pro vaše aplikace 

Control Web vždy byl a dodnes je cenově atraktivní, proto je používán nejen 

v rozsáhlých aplikacích ve velkých firmách, ale i v malých a vestavěných aplikacích 

a také ve školách, ve vědě a výzkumu. Struktura typických aplikací se v poslední době 

podstatně změnila. Postupně ubývá zakázek, ve kterých je požadováno jen prosté 

operátorské pracoviště s vizualizací a případným sběrem dat. Požadavek rozhraní pro 

webové klienty je již samozřejmostí. Většina současných systémů je zapojena, často 

bezdrátově, do počítačových sítí, obvyklá je spolupráce s nějakým databázovým 

informačním systémem. Také se často systémy skládají z více částí, které spolu musejí 

komunikovat. Stále větší výhodou se tak stává to, že i malý vestavný systém je vybaven 

veškerými komunikačními kanály a jeho programové vybavení dokáže pracovat se 

všemi současnými standardy výměny dat. I malá vestavěná řídicí jednotka tak má 

k dispozici Ethernet, USB, Wi-Fi, Bluetooth a může obsahovat internetový HTTP 

server, ale současně také webový klient, dokáže posílat e-maily, posílat a přijímat SMS 

zprávy, komunikovat přes GPRS nebo radiové mosty, spolupracovat s Plug-and-Play 

zařízeními na rychlé USB atd. V řadě případů dokáže malý a levný průmyslový počítač 

nahradit kombinaci PLC a počítače pro operátorské řízení. Zde pak výhoda jednoho 

programového prostředí pro vývoj aplikací nabývá na ceně. 

Control Web je programovým systémem, který dokáže vystupovat v mnoha rolích. 

Může pracovat v řídicích jednotkách strojů, může spojovat výrobní technologii 

s informačním systémem podniku, může být datovým serverem s mnoha webovými 
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klienty, může modelovat a simulovat procesy, dokáže vytvářet náročné vizualizace a 

mnoho dalšího. Dokáže nám posloužit tak, jak zrovna potřebujeme. 

 

6.4 Produkty a jejich cena 

Produkt Koncová cena 

(bez DPH) 

Control Web 6.1 Vývojová verze 21 700,- Kč 

Control Web 6.1 Vývojová verze zvýhodněná cena pro 

majitele licencí na Control Web 5 

14 200,- Kč 

Control Web 6.1 Vývojová verze zvýhodněná cena pro 

majitele licencí na Control Web 2000 

18 600,- Kč 

Control Web 6.1 Runtime 6 500,- Kč 

Control Web 6.1 Runtime Network Edition 
pro provozování síťových distribuovaných aplikací 

10 700,- Kč 

Tabulka 2: Produkty firmy Moravské přístroje a.s. 

 

Tabulka obsahuje pouze základní SW, nabídka firmy Moravské přístroje a.s. 

obsahuje i ovladače průmyslových automatů, ovladače samostatných jednotek a další, 

včetně licence na starší verze programu. 

 

6.5 Kontakt 

Moravské přístroje a.s. 

Masarykova 1148 

Zlín-Malenovice 

763 02 

Tel.:  +420 577 107 171 

  +420 603 498 498 

Fax: +420 577 107 171 

  +420 603 490 803 

 E-mail: info@mii.cz 

 Internet: www.mii.cz 

 

 

 

 

mailto:info@mii.cz
http://www.mii.cz/
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6.6 Ukázka SW (Control Web verze 6.0) 

 

Obr. 5: Control Web - Datové elementy 

 

 

Obr. 6: Control Web - Nastavení aplikace 



 30 

 

Obr. 7: Control Web - Definice procedury 

 

 

Obr. 8: Control Web - Grafický editor 
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7 WINCC FLEXIBLE 

Software WinCC Flexible vznikl v roce 2004 a již od svého počátku slouží k 

vytváření vizualizačních projektů pro celé spektrum ovládacích panelů Siemens. [3] Ve 

variantě Advanced lze vytvořit aplikaci i na PC. V současné době je na trhu k dispozici 

verze 2008, která se svými parametry a funkcemi dostává na špičku mezi podobnými 

aplikacemi. 

 

7.1 Wincc Flexible v kombinaci s PLC SIMATIC 

Nejméně práce pro programátora aplikace pro ovládací panel je varianta, kdy s 

panelem komunikuje průmyslový automat (PLC) SIMATIC řady S7-300/400. Zde je již 

třetina aplikace automaticky hotova díky možné integraci vizualizační aplikace ve 

WinCC Flexible do nástroje SIMATIC Manager, který slouží pro realizaci projektu pro 

PLC. Tuto jednu třetinu za nás již udělal programátor PLC tím, že vytvořil kompletní 

komunikační strukturu, kterou WinCC Flexible automaticky přebírá. Komunikační 

proměnné, pomocí nichž se přenášejí informace z řízeného procesu přes PLC do 

vizualizace, není také nutno vytvářet, protože vznikly tím, že v SIMATIC Manageru 

byly vytvořeny symbolické názvy objektů (tzv. „Symbolika“) a datové bloky. Integrace 

přináší i diagnostická hlášení, která informují operátora o problémech na řídicím 

systému. 

 

7.2 Možnosti 

Pokud je vyřešena komunikace s řídicími PLC, tak je možno přejít k vytváření 

zbytku vizualizační aplikace. Programátor vytváří jednotlivé obrazovky, kde nastaví 

pomocí předpřipravených objektů znázornění řízené technologie. K dispozici je bohatá 

knihovna, kde je možno nalézt jak jednotlivé technologické prvky (ventil, motor, 

klapka), tak i obrázky sil, potrubí, dopravníků, HW PC a další. Za zmínku určitě stojí 

tzv. „Faceplate“, což jsou speciální objekty, které si vytváří programátor sám. Může si 

vyrobit vlastní regulátor, měřící systém nebo cokoli jiného. Hlavní výhodou těchto 

objektů, je možnost centrální změny, i když jsou již rozmístěny na jednotlivé 

obrazovky. 

Pomocí dalšího editoru se vytvářejí textové zprávy (alarmy), které informují 

operátora o určitých událostech z řízené technologie. Propojení s PLC je buď 

realizováno přes zadaný bit (0 nebo 1) nebo překročení/klesnutím přes/pod zadanou 

mez měřené veličiny. Textové zprávy lze rozdělit podle důležitosti do tříd, pomocí 

nichž se operátor rychleji orientuje o jaký problém se jedná. Textové zprávy jsou 
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standardně uloženy v kruhovém bufferu nebo u větších panelů v souborech (CSV). Pro 

archivaci ještě existuje možnost uložení přes ODBC rozhraní do databáze jako je MS 

SQL Server, MS Access, či export dat do MS Excel. 

Archivovat se nemusejí jen textové zprávy. Další úlohou je archivace průběhu 

měřené veličiny (např. teplota) po zadanou dobu s definovanou periodou ukládání. 

Takto vzniklá data se na panelu zobrazují formou trendu. 

Velice důležitou součástí WinCC Flexible je systém uživatelů a jejich přístupových 

práv, tak aby se dalo ovládání panelu zabezpečit proti nežádoucím zásahům. Funkce, 

které jsou zde k dispozici splňují nejnáročnější kriteria, jako je třeba validace ve 

farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Není problémem nastavení stárnutí hesla, 

zablokování uživatele po zadání určitého počtu špatných hesel při přihlášení, nemožnost 

nastavení shodného nového hesla s předchozím atd. 

Pokud je třeba spouštět nějaké akce nezávisle na navolené obrazovce, tak je možné 

použít tzv. „Scheduler“, který by se dal přirovnat k chytřejšímu budíku. Projektant 

nastaví, kdy má budík zazvonit, což nemusí být jako u klasického budíku pouze jednou 

denně, ale i jednou měsíčně, jednou za hodinu, jednou za minutu. Zvonit je možné také 

od událostí jako je přechod na novou obrazovku, přihlášení nebo odhlášení uživatele, 

naplnění bufferu hlášení atd. Scheduler ve WinCC Flexible pochopitelně nezvoní, ale 

místo toho spouští zadané funkce nebo scripty ve Visual Basicu. 

Součástí je i příprava projektu pro více jazyků, které je možno přímo za chodu 

ovládacího panelu přepínat. 

 

7.3 Integrovaný simulátor 

WinCC Flexible je komfortním nástrojem nejen pro vytváření vizualizační aplikace, 

ale i nástrojem, který umožní kompletní otestování funkčnosti aplikace před procesem 

uvádění ovládacího panelu do provozu. Přímo integrovaný simulátor nabízí v 

projekčním PC možnost nastavovat hodnoty komunikačních proměnných, čímž lze, v 

klidu kanceláře, bez nutnosti odstávky technologie, otestovat chování ovládacího panelu 

na většinu technologických stavů. Díky integraci do SIMATIC Manageru není nutno 

kontrolovat správnost adres komunikačních proměnných, protože vznikly v projektu na 

PLC a do WinCC Flexible byly pouze přeneseny. 

 

7.4 Další funkce 

I pro vlastní proces uvádění do provozu jsou připraveny funkce, které tento proces 

zjednoduší a někdy i zpříjemní. První takovou funkcí je tzv. „routing“, pomocí něhož se 

lze projekčním PC připojit na komunikační síť (pomocí komunikací sítě Profibus DP 
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nebo Profinet) a vzdáleně přenášet změny ve vizualizační aplikaci přímo do panelu, aniž 

by musel projektant být přímo u něj. „Routing“ přináší projektantovi relativní pohodlí 

místnosti velína a ušetření mnoha kroků po technologii. Další zajímavou funkcí je 

nadstavba nad WinCC Flexible s názvem Sm@rtService, kde je možno sledovat a 

ovládat panel vzdáleně pomocí Internet Exploreru stejně, jako když by projektant před 

panelem stál. 

WinCC Flexible je možno nasadit i jako aplikaci na PC. K tomu, aby tato aplikace 

fungovala, je potřeba dokoupit WinCC Flexible Runtime (RT). V panelech bývá RT 

integrovaný. Nákup tohoto software je podmíněn volbou počtu komunikačních 

proměnných s ovládaným PLC. K dispozici jsou varianty 128, 512, 2048. 

 

7.5 WinCC Flexible 2008 

Nejnovější verzí WinCC Flexible je verze 2008. Tato verze nám přináší celou řadu 

nových funkcí, pomocí nichž lze vytvářet velmi výkonné vizualizační aplikace, které 

plně splňují veškeré požadavky trhu. Další změny přicházejí do správy uživatelů a jejich 

přístupových práv. Cílem je co nejvyšší zabezpečení proti vnějšímu zásahu do řídicího 

systému. Nově nastavit stárnutí hesla jednotlivým skupinám uživatelů. Velmi 

očekávanou vlastností je nastavení počtu špatných pokusů pro přihlášení uživatele, než 

je zařazen do skupiny, kde nemůže nic ovládat. Sledování počtu pokusů lze také úplně 

vypnout. 

Pro zrychlení projekční práce jsou nyní k dispozici exporty proměnných, spojení na 

PLC a hlášení (alarmů). Projektant si vyexportuje typové objekty, ty pak velice rychle 

namnoží a přeadresuje v MS Excelu. Následuje zpětný import do WinCC Flexible. 

Zvýšení stability a rychlosti archivace dat přináší zavedení nového formátu pro 

archivaci s označením RDB (Runtime Data Storage). K dispozici jsou i nadále původní 

způsoby archivace, jako jsou textové soubory CSV a archivace přes ODBC rozhraní do 

databází jiných výrobců (MSQ Server, MS Access, …). 

Podpora vzdáleného programování (routing) se s nasazením WinCC Flexible 2008 

podstatně rozšiřuje. Dříve bylo možné se k projektovanému panelu dostat po síti pouze 

v případě, že inženýrská stanice i cílový panel se nacházely na komunikační sběrnici 

Profibus. Nyní přibývá zásadní možnost využití Ethernetu. Jsou možné následující tři 

konfigurace. Inženýrská stanice i cílový panel jsou na Ethernetu. Inženýrská stanice je 

na Ethernetu a cílový panel je na Profibusu nebo na MPI. Poslední možnou konfigurací 

je, že inženýrská stanice je na Profibusu a cílový panel na Ethernetu. 

WinCC Flexible je možno nasadit i jako aplikaci na PC. V předchozích verzích byly 

varianty 128, 512 a 2048 bodů. Verze 2008 přináší další variantu, která povoluje až 

4096 komunikačních bodů s ovládaným PLC. Tím se WinCC Flexible posunulo do 
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oblasti středně velkých vizualizačních systémů. Je možno vytvářet aplikace, na které 

bylo dříve nutné nasadit SCADA systém WinCC. 

 

7.6 Nadstavby WinCC Flexible 

Ne veškerá funkčnost WinCC Flexible je uložena do základu tohoto SW. Některé 

speciality jsou uloženy do nadstaveb (optiony) a kupují se pod samostatným objednacím 

číslem. WinCC Flexible/Audit je nadstavba, která zabezpečuje plnou validaci aplikace. 

To znamená, že bude sledovat a archivovat veškeré zásahy operátora, tak aby bylo 

kdykoli možné zjistit, za jakých podmínek výroba probíhala. Samozřejmostí je i taková 

funkce jako „elektronický podpis“, která umožní získat jistotu, že zásah provádí 

opravdu pověřená osoba. 

 

7.6.1 Sm@rtAcess 

Umí realizovat propojení mezi aplikacemi WinCC Flexible různých HMI systémů 

přes Ethernet (protokol SIMATIC HMI HTTP). Aplikace si mezi sebou předávají 

hodnoty proměnných, které je také možno vzdáleně měnit.  

Nadstavbu Sm@rtAcess lze použít pro různé vizualizační úlohy. Jednou z nich je 

tzv. koordinované pracoviště, kde jeden operátor ovládá rozsáhlou technologii pomocí 

několika ovládacích panelů. Je pro něj výhodné, když přijde k ovládacímu panelu a vidí 

zde obrazovku, na které byl u předchozího panelu. Realizace takového projektu je 

velice jednoduchá, protože stačí vytvořit projekt pro hlavní panel a v ostatních panelech 

je jen okno nasměrované na tento panel. Jediným omezením je to, že lze ovládat pouze 

na jednom panelu. Ostatní panely jsou zablokovány a uvolní se, až obsluha používaný 

panel opustí. 

Další variantou použití je přenos hodnot proměnných mezi ovládacími panely, které 

slouží k ovládání různých technologických částí. 

Jednou z nejzajímavějších možností využití je vytvoření speciálních obrazovek na 

PC ve velínu, kde pak může operátor na jedné obrazovce sledovat nejdůležitější 

hodnoty z podřízených ovládacích panelů nebo pomocí speciálních oken tyto panely 

ovládat, tak jako by před nimi přímo stál. Toto se nejvíce využije v nočních hodinách, 

kdy je počet obslužného personálu zredukován a vše je řízeno přímo z velína. 

 

7.6.2 Sm@rtService 

Tato nadstavba na WinCC Flexible umožňuje vzdálený přístup na panel přes 

internet. Je určena hlavně pracovníkům údržby, kteří na základě události v technologii, 
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která se dostane do ovládacího panelu jako textové hlášení, jsou upozorněni emailem 

nebo SMS a mohou se k ovládacímu panelu vzdáleně přes webový prohlížeč připojit, 

sledovat a ovládat technologii, prohlížet si hlášení a vzdáleně řešit vzniklý problém. 

 

Funkce nadstavby Sm@rtService: 

- Remote Control - umožňuje ovládání HMI zařízení 

- Control functions - Start/Stop Runtime, Export/Import datových vět receptur, 

Export/Import operátorů a jejich hesel. 

- Device status - zobrazuje aktuální informace o projektu (Stav HMI aplikace, 

verze SW, ..) 

- System diagnostics - tato stránka obsahuje systémová hlášení z HMI SW 

- File browser - umožňuje správu adresářů a souborů 

 

7.7 Verze, podporované panely a jejich cena 

WinCC Flexible Micro  

- Micro Panels: OP 73micro, TP 170micro, TP 177micro 

- Cena 2500,- Kč 

 

WinCC Flexible Compact  

- Všechny panely verze WinCC Flexible Micro 

- Mobile Panels: Mobile Panel 170, Mobile Panel 177 

- Basic Panels: KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 Basic 

- 70 series Panels: OP 73, OP 77A, OP 77B 

- 170 series Panels: TP 170A, TP 177A, TP 170B, TP 177B, OP 170B, OP 

177B 

- 170 series Multi Panels: MP 177 

- C7 devices: C7-635 (Touch/Key) 

- Cena 5000,- Kč 

 

WinCC Flexible Standard  

- Všechny panely verze WinCC Flexible Compact 

- Mobile Panels: Mobile Panel 277 

- 270 series Panels: TP 270, TP 277, OP 270, OP 277  

- 270 series Multi Panels: MP 270B, MP 277  

- 370 series Multi Panels: MP 370, MP 377 

- C7 devices: C7-635 (Touch/Key), C7-636 (Touch/Key) 

- Cena 25 000,- Kč 
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WinCC Flexible Advanced  

- Všechny panely verze WinCC Flexible Standard 

- Standard PC 

- SIMATIC Panel PC: Panel PC IL 70, Panel PC IL 77, Panel PC 477/477B, 

Panel PC 577/577B, Panel PC 670, Panel PC 677/677B, Panel PC 870, Panel 

PC 877 

- SIMOTION Panel PC: P012K, P012T, P015K, P015T, PCR, PCR-Touch 

- SINUMERIK Panel PC: HT8, OP08T, OP010, OP012, TP012, OP015, 

TP015, OP015A 

- Cena 44 000,- Kč 

 

WinCC Flexible Runtime 128 Power Tags – 10 000,- Kč 

 

WinCC Flexible Runtime 512 Power Tags – 32 500,- Kč 

 

WinCC Flexible Runtime 2048 Power Tags – 50 000,- Kč 

 

WinCC Flexible Runtime 4096 Power Tags – 75 000,- Kč 

 

WinCC Flexible SmartAcess – 7 500,- Kč 

 

WinCC Flexible SmartService – 11 500,- Kč 

 

7.8 Kontakt 

Hlavní kontaktní adresa 

 Siemens, s.r.o. 

 Siemensova 1 

 155 00 Praha 13 

 Tel.: 233 031 111 

 Fax: 233 031 112 

 E-mail: siemens.cz@siemens.com 

 Internet: www.siemens.cz 

 

 

 

 

 

 

mailto:siemens.cz@siemens.com
http://www.siemens.cz/
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7.9 Ukázka SW (WinCC Flexible verze 2008 SP2) 

Obr. 9: WinCC Flexible - Definice skriptu 

 

 

Obr. 10: WinCC Flexible - Tagy 
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Obr. 11: WinCC Flexible - Vícejazyčné texty 

 

Obr. 12: WinCC Flexible - Grafický editor 
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Obr. 13: WinCC Flexible - Definice alarmů 

 

 

Obr. 14: WinCC Flexible - Uživatelské skupiny 
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8 PROTOOL 

SIMATIC ProTool je program pro jednoduchou konfiguraci SIMATIC panelů a 

multipanelů, stejně tak jako aplikací na bázi PC s vizualizačním programem 

ProTool/Pro. [4] Program ProTool je dodáván ve třech různých variantách 

(ProTool/Lite, ProTool, ProTool/Pro), které umožňují jednoduše a efektivně 

konfigurovat panely bez nutnosti hlubších znalostí programování. 

 

8.1 Vlastnosti 

Zvýšená produktivita a snížení nákladů díky začlenění do STEP 7, tj. řízení projektů 

HMI pomocí SIMATIC Manageru v rámci projektů STEP 7 a sdílení dat jako 

symbolické tabulky, komunikační parametry a signalizační systémy. 

Jednou vytvořený projekt může být použit i v jiných panelech. Konverzi Vašeho 

projektu pro jiný typ panelu provedete v několika málo krocích i v případě, že 

potřebujete vyšší nebo nižší rozlišení obrazovky. Projekt je automaticky přizpůsoben 

novému rozlišení. Práci vynaloženou při tvorbě jednoho projektu velmi dobře 

zhodnotíte při tvorbě dalších projektů. 

Rychlá a efektivní konfigurace. Využívá se standardních operačních mechanismů 

Windows, jako je integrovaná online pomoc, je možné kopírování dat z jednoho 

projektu do druhého. 

Grafický editor s komplexní možností pro rychlou a efektivní konfiguraci displejů. 

Grafika knihoven s velkým výběrem grafických objektů, které jsou připraveny 

k použití. 

Kompletní simulace projektu včetně variabilní simulace na konfiguraci PC - i bez 

PLC a panelů. 

Export / import všech textů projektu k usnadnění překladu. 

 

8.2 Oblast použití 

SIMATIC ProTool, podporuje operátorské panely SIMATIC od textových panelů až 

po multi panely. SIMATIC ProTool / Lite ochuzenou verzí SIMATIC ProTool a jako 

takový je omezen na konfiguraci textových panelů, jednoduchých grafických panelů a 

mobilních panelů. 

 - ProTool/Lite 

 - textové panely – TD17, OP3, OP5, OP7, OP15, OP17 
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- ProTool/Pro 

 - grafické panely – OP25, OP27, OP35, OP37 

 - dotykové panely – TP27, TP37 

 - panely s Windows CE 

 - textové panely [5]   

V poslední době je ale tento SW nahrazován WinCC Flexible, z důvodu podpory 

starých projektů se jedná o: „historickou záležitost“. 

 

8.3 Funkce 

Alarmy a zprávy, archivace alarmů a procesních hodnot. Flexibilita díky Visual 

Basic Script. Funkce bloků pro předdefinované / uživatelsky definované obrazové 

prvky. Funkční vylepšení pro multifunkční platformy (MP 270B / MP 370). Integrace 

ProTool ve STEP 7.  

Kompletní simulace konfigurace ProTool, kompletní konfiguraci lze simulovat 

rychle a efektivně na konfiguraci PC: Celý HMI cílový systém je zobrazen na 

konfiguraci PC. Softwarová tlačítka / funkční klávesy, mohou být aktivovány pomocí 

myši. Kromě simulátoru ProTool, může být použit pro simulaci řízení hardware a 

animaci proměnných také SIMATIC S7 PLCSIM. 

Integrace ProTool v SIMOTION. Import/export všech textů projektu (statické texty, 

textové seznamy, zprávy, info textů, atd.) pro snadný překlad projektů HMI se 

standardními textovými editory. Konverze projektů s různým rozlišením. 

 

8.4 Kontakt 

Hlavní kontaktní adresa Kontakt a zdroj informací 

Siemens, s.r.o. 

Siemensova 1 

155 00 Praha 13 

Tel.: 233 031 111 

Fax: 233 031 112 

E-mail: siemens.cz@siemens.com 

Internet: www.siemens.cz 

 

Pavel Blažek  

regionální manažer 

Tel.: +420 544 508 405 

Fax: +420 233 031 705 

Mobil: +420 603 459 876 

E-mail: blazek.pavel@siemens.com 

Tabulka 3: Kontakty na firmu Siemens, s.r.o. 

 

 

 

 

mailto:siemens.cz@siemens.com
http://www.siemens.cz/
mailto:blazek.pavel@siemens.com
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8.5 Ukázka SW (ProTool verze 6.0 SP2) 

 

Obr. 15: ProTool - Tagy 

 

 

Obr. 16: ProTool - Plánování událostí 



 43 

 

Obr. 17: ProTool – Definice skriptu 

 

 

Obr. 18: ProTool - Grafické prostředí 
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9 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH 

VIZUALIZAČNÍCH SW 

Je mnoho faktorů, podle kterých lze jednotlivé vizualizační SW hodnotit, ovšem pro 

přehlednost a jednoduchost bude uvedeno pouze jednoduché porovnání v podobě 

bodového hodnocení od 1 do 5 bodů (čím víc, tím lepší hodnocení). Konkrétní a 

podrobnější informace jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách příslušných 

vizualizačních SW. 

 

 
WinCC flexible Control Web InTouch ProTool 

Cena ●●●●○ ●●●●○ ●●●●● - 

Kompatibilita ●●●●○ ●●●●○ ●●●●● ●●○○○ 

Flexibilita 

modifikace 
●●●●○ ●●●○○ ●●●●○ ●●●○○ 

Komfort ●●●●● ●●●○○ ●●●●● ●●●○○ 

Spolehlivost ●●●●○ ●●●○○ ●●●●● ●●●●○ 

Možnosti 

využití 
●●●●○ ●●●●○ ●●●●○ ●○○○○ 

Tabulka 4: Stručné porovnání jednotlivých vizualizačních SW 
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10 ZÁVĚR 

V rámci časových možností jsem se seznámil s možnostmi využití některých 

vizualizačních SW používaných firmou atx – technická kancelář pro komplexní 

automatizaci s.r.o.  

Úvod bakalářské práce je věnován základním informacím o PLC, o simulacích a 

vizualizacích všeobecně, další část práce je věnována již konkrétním typům 

vizualizačních SW (Control Web, InTouch, WinCC flexible a ProTool). 

Poslední část je věnována porovnání jednotlivých software, ovšem toto porovnání je 

pouze orientační, každý software má svoje výhody a nevýhody a vzhledem k tomu, že 

je vždy několik verzí, které jsou svou funkční vybaveností, uživatelským komfortem a 

hlavně cenou odlišné, nelze přesně říct, který software je všeobecně nejvhodnější. 

Výběr by měl být prováděn až na základě systémové analýzy konkrétního případu 

použití. 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že takový parametr jako je cena software bude běžně 

dostupný, opak je pravdou. Cenová struktura a licenční zásady jsou poměrně složité a 

tak je v mnohých případech distributoři software zveřejňují až koncovým zákazníkům 

na základě poptávky. Jednalo se konkrétně o SW InTouch a ProTool. V prvním případě 

se mi podařilo získat orientační informace od výkonného ředitele společnosti, v druhém 

případě mi bylo na moji žádost odpovězeno pouze to, že se jedná o „historickou 

záležitost a že aktuální jsou vizualizační softwary WinCC flexible a WinCC“. Proto 

není v práci cena software ProTool uvedena. 

Psaní této práce pro mě bylo velikým přínosem a rozšířením obzorů. Jakož to 

vývojový pracovník pro SW PLC jistě tyto znalosti v praxi využiji. Pokud to bude 

nutné, dokážu na základě získaných znalostí v praxi bez přítomnosti pracovníka 

oddělení SW PC upravit základní parametry vizualizace, což bude mít v mnoha 

případech určitě za výsledek ušetření času a peněz. 
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