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1 Úvod 

V dnešní době se většina výroby a průmyslu plně automatizuje. Řízení provozů je většinou 

zajištěno programovatelnými automaty. Tímto principem řízení se zvyšuje efektivita provozu, 

ale zvyšují se nároky na obsluhu. Obsluha má na starosti větší úseky technologie, než tomu 

bylo dříve. Jelikož není v lidských silách obsluhovat tyto veliké úseky, usnadňují práci obsluhy 

SCADA a HMI systémy.  

Zkratka SCADA je složena z anglických slov Supervisory Control and Data Acquisition. Slova 

Human-Machine Interface jsou sloučeny do zkratky HMI. Tyto softwary umožňují operátorům 

v reálném čase sledovat proces jako celek, a zároveň se zaměřit na kontrolu veškerých 

důležitých parametrů. Celý technologický proces je možné graficky znázornit. Cílem zobrazení 

je lepší přehlednost operátora o důležitých parametrech. Je důležité, aby na první pohled viděl, 

jestli proces funguje správně a nebo jestli někde nastala nějaká změna, kterou musí řešit. 

Popřípadě jestli nenastala nějaká situace, která je jen upozorněním a další větší pozornost není 

důležitá.  

Diplomová práce má několik klíčových cílů. Prvním z nich je vytvoření popisu vybraných 

SCADA a HMI systémů, včetně jejich vlastností a novinek v nejnovějších verzích.  

Dalším cílem je porovnání minimálně dvou softwarů pro práci s vizualizací. Proto byly vybrány 

tyto tři systémy. TIA Portal od firmy Siemens, systém Reliance 4, která je vyvíjena firmou 

Geovap a software System Platform od firmy Wonderware.  

Praktická část se zabývá analýzou stávajícího stavu vizualizační aplikace Pražské teplárenské 

soustavy. Následuje inovace některých vizualizačních obrazovek pro subsystém hlavního 

velínu v Třeboradicích. K inovaci je zapotřebí zprovoznění serveru s novým softwarem System 

Platform 2017. Nově vytvořenou řešení vizualizace je nutné otestovat v praxi.  
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2 System Platform 2017 & InTouch OMI (Wonderware) 

System Platform je vyvíjen firmou Wonderware. Jedná se o softwarovou platformu 

pro  průmyslové automatizační a informační aplikace. Tato platforma obsahuje jednak software 

jako je Archestra, dále software InTouch, který slouží jako klient pro vytvořené řešení. [3] 

Software InTouch od firmy Pantek, je jeden z nejpoužívanějších softwarů na SCADA a HMI 

na světě. Za pomoci programu Archestra, která je součástí System Platform, je možné vytvořit 

grafické zobrazení téměř jakéhokoliv výrobního procesu a technologie, které je dynamické 

a  v reálném čase zobrazuje aktuální stavy a důležité hodnoty provozované technologie. Vývoj 

i používání jsou možné na klasickém počítači s operačním systémem Windows. [3] 

Hlavními výhody System platform jsou usnadnění práce jak tvůrcům, kteří se mohou zaměřit 

jak na smysluplnost obsahu, tak následné obsluze. System Platform tedy nabízí optimalizaci 

jejich práce s průmyslovou automatizací. [3] 

Tvůrcům nabízí System Platform předem připravené knihovny, které jsou ve většině procesů 

použitelné a usnadňují práci, čas i peníze při tvorbě SCADA systémů. Díky tomu je zlepšena 

přehlednost celého systému a obsluha má lepší kontrolu nad situací v procesu, což vede 

ke  zlepšení rozhodování v reálném čase. Přímo s tím také souvisí doba zaškolení obsluhy, která 

se díky přehlednosti velmi urychluje. Další funkcí InTouch je pomoc při vyhodnocování 

výrobních dějů v jednotlivých továrnách. [3] 

 

2.1 Základní vlastnosti System Platform  

Mezi nejvýznamnější vlastnosti softwaru System Platform patří [2] [3] 

 snadný a rychlý vývoj aplikací 

 výrazná redukce potřeby psaní skriptů 

 automaticky tvořená navigace 

 automaticky tvořený grafický obsah v aplikacích 

 kontextové informace 

 sofistikovaná podpora zařízení s více monitory 

 zoom a ovládání gesty 

 SCADA Playback pro přehrávání HMI historie 

 vestavěné rozšiřující aplikace 
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2.1.1 Vysoký výkon 

System Platform a InTouch se vyznačuje především vysokým výkonem. V reálném použití to 

znamená rychlé načítání a vykreslování grafiky, při kterém není potřeba používat Cache paměti. 

Výhodou jsou menší nároky na paměť RAM počítače. Pro vizualizaci lze použít výkon 

grafických čipů, které se vyznačují vyšším výpočetním výkonem než čipy procesorové. 

InTouch umožňuje spuštění více různých aplikací na jednom PC. Lze taktéž spustit více 

terminálových relací na jednom serveru. [3] 

 

2.1.2 Nové editory pro vytvoření aplikace 

Nově vytvořený systém editorů umožňuje specifické nastavení jednotlivých obrazovek. 

Uživatel si může určit, na jakých obrazovkách se bude daná vizualizace zobrazovat, jaké bude 

mít rozlišení, jestli se bude jednat o zařízení s dotykovým displejem apod. Editory umožňují 

rozložení jednotlivých panelů na obrazovce a přiřazení různých funkcí. [2] [3] 

Screen Profile Editor  

Určuje, na kterých obrazovkách se aplikace zobrazí, viz Obrázek 1. Screen Profile Editor. Zde 

můžeme nastavovat počet displejů, rozlišení vizualizace a možnost dotykového ovládání. [2] 

[3] 

 

Obrázek 1. Screen Profile Editor [2] 
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Layout Editor 

Určuje rozdělení jednotlivých obrazovek na dílčí panely a určuje, kde a jaký typ grafických 

symbolů bude zobrazený, viz Obrázek 2. Layout Editor. [2] [3] 

 

Obrázek 2. Layout Editor [1] 

Jednotlivé panely jsou určeny pro konkrétní grafický obsah, jako jsou například přehledové 

grafiky, symboly s detaily, navigace, mapové podklady, alarmy, trendy atd. Samozřejmostí 

je  nastavení různých funkcí pro jednotlivé panely, jako je například vyskakování. [1] [2] [3] 

 

ViewApp Editor 

Určuje konkrétní podobu, obsah a chování aplikace InTouch. Lze zvolit výchozí Screen Profile 

a Layout pro danou aplikaci. [3] 

 

2.1.3 InTouch Zoom 

Zoom, neboli přiblížení je využitelné na dotykových zařízeních i stolních počítačích. Funkce 

zoom neslouží pouze pro změnu velikosti. Umožňuje i zobrazení různých hladin technologie, 

od náhledu až po detaily jednotlivých technologií. [1] [2] 

 

2.1.4 Ovládání gesty 

Ovládání gesty je umožněno na zařízeních s dotykovými obrazovkami, jako jsou například 

tablety, chytré telefony, dotykové monitory nebo notebooky.  
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Dotykové ovládání je rozděleno do tří kategorií viz Obrázek 3. Ovládání gesty. [1] 

 

Obrázek 3. Ovládání gesty [1] 

Při ovládání pomocí jednoho prstu je možné posouvat různé grafické symboly v rámci panelu 

všemi směry nebo přepínat navigaci na jiné objekty a symboly. Další možná gesta jsou 

poklepání, klepnutí a podržení. [1] [2] 

Ovládání pomocí více prstů slouží například k přiblížení nebo oddálení. V nové verzi InTouch 

2017 je možné nejen zvětšování a zmenšování, ale také zobrazování více, či méně detailů. Další 

možnost ovládání více prsty je zavření aplikace všemi prsty jedné ruky, viz poslední gesto 

na  Obrázek 3. Ovládání gesty. [1] [2] 

 

Rizika ovládání gesty 

Při dotykovém ovládání gesty nelze vyloučit nechtěnou změnu vstupních a výstupních signálů, 

tedy zásah do technologie. Kvůli tomuto riziku jsou v knihovně vytvořeny objekty, které 

zabraňují nechtěné změně. Při použití této ochrany je nutno použít kupříkladu druhý prst 

pro  potvrzení, že chce obsluha opravdu měnit danou hodnotu. [1] 

 

2.1.5 Sofistikovaná podpora vícemonitorových zařízení 

Nová verze InTouch 2017 podporuje zobrazení až v rozlišení 4K. Vytvořenou aplikaci je možno 

zobrazit na všech zařízeních, jako jsou PC, tablety, mobilní telefony atd. Pokud je třeba aplikaci 

rozšířit na další obrazovky, lze použít funkci Screen Profile Editoru. [1] [3] 
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2.1.6 Nasazení a provozování 

Spuštění InTouch klientu na zařízení nevyžaduje, aby na něm byla nainstalovaná licence. Pokud 

je toto zařízení připojeno po síti na licenční server, klient si zažádá o aktivaci licence. V případě 

že je na licenčním serveru volná licence pro dané zařízení, InTouch klient se zapne a operátor 

může provádět potřebnou činnost. [3] 

 

2.1.7 SCADA Playback 

Přímo v prostředí InTouch je možné zpětně přehrávat chování výrobních technologií 

ve  standardní grafické podobě HMI. Lze nastavit i časový úsek a zvolit rychlost přehrávání. 

Tato funkce je vhodná pro přehrávání krizových situací nebo pro zaškolení nových operátorů. 

[1] [3] 

 

2.1.8 Nasazování nových objektů 

Při úpravě objektů je zásah do provozu minimální. Pokud je nahrazen objekt jiným, výpadek 

ve funkci objektu je minimální, typicky jen jeden scan objektu AppEngine. [1] [3] 

 

2.1.9 Nápověda 

Nově se v nápovědě nachází návody formou videa. Jsou zde k dispozici videa, která slouží jako 

nápověda pro klient InTouch OMI i Application Server. Tyto video návody jsou ve formátu 

MP4. [1] 

 

2.2 Licenční systém 

Nový způsob licencování funguje za pomocí licenčního serveru. V nové verzi 2017 nejsou 

potřeba žádné hardwarové klíče. 

Je nutné v místní síti nainstalovat minimálně jeden licenční server (License Server). Tento 

licenční server spravuje a poskytuje licence pro Wonderware software. Licenční server sám 

o  sobě nevyžaduje žádnou licenci. Je tedy možné mít nainstalovaných více serverů najednou. 

Jelikož je možné mít v síti více licenčních serverů, je možné zajistit redundantní pár serverů. 

Tento redundantní pár zajistí ochranu proti selhání jednoho z licenčních serverů. Při výpadku 
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jednoho z počítačů převezme licencování druhý server a licence produktů Wonderware jsou 

tedy dále dostupné. [1] [3] 

 

2.2.1 Kombinace licencování softwaru 

První možností je nainstalovat licenční server na každém počítači, který je vybaven softwarem 

Wonderware, viz Obrázek 4. Licenční server na všech zařízeních.[3] 

Klady: 

 provoz každého počítače není závislý na žádném licenčním serveru 

 vysoká spolehlivost i při výpadku sítě 

Zápory: 

 složitější na instalaci a správu systému 

 méně přehledné 

 

Obrázek 4. Licenční server na všech zařízeních [1] 

Další možností je mít jeden licenční server - více klientů viz Obrázek 5. Jeden server více 

klientů. 

Klady: 

 vysoká přehlednost 

 snadná instalace i správa 
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Zápory: 

 provoz celé sítě je závislý na jednom licenčním serveru, při jeho poruše je celá síť 

bez  licencí  

 

Obrázek 5. Jeden server více klientů [1] 

Třetím řešením je mít v síti zapojený redundantní pár licenčních serverů, viz Obrázek 6. 

Redundantní pár serverů. Je to doporučené, velmi spolehlivé a používané řešení. 

Klady: 

 přehledné 

 snadná instalace i správa 

 spolehlivost dostupnosti licencí díky redundantnímu zapojení serverů 

Zápory: 

 oba licenční servery musí být zařazeny do domény Windows 

 

Obrázek 6. Redundantní pár serverů [1] 

V posledním zapojení jsou zapojeny dva servery do redundantního zapojení jako v předchozím 

případě, ale běží na nich zároveň i InTouch, viz Obrázek 7. Redundantní zapojení s InTouch. 
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Klady:  

 licenční servery mohou sloužit i jako InTouch klient, nemusí být dva servery zvlášť 

pouze na licenci  

 redundantní zapojení licenčních serverů 

Zápory: 

 oba počítače musí být zařazeny do domény Windows 

 

Obrázek 7. Redundantní zapojení s InTouch [1] 

 

2.2.2 Možné stavy licence 

Licence může být: 

 aktivní 

 neaktivní, což je výchozí stav 

Aktivní licence může být: 

 používaná 

 nepoužívaná 

Neaktivní licence se může aktivovat na licenčním serveru a tím se stane aktivní. Pokud se 

licence aktivuje, může být používána k provozu softwaru Wonderware.  
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Jestliže se s daným softwarem přestane pracovat a deaktivuje se licence, tato licence se stane 

volnou. Může být použita, a tedy aktivována, na jiném licenčním serveru, viz Obrázek 8. Stav 

licence. [3] 

 

Obrázek 8. Stav licence [3] 

2.3 Systémové požadavky 

System Platform 2017 vyžaduje minimálně Windows 8.1 nebo 10 v edici Enterprise, případně 

Professional. Je možné využít jak 32, tak 64 bitovou verzi. Podporuje také Windows Server 

2012, 2012 R2 a 2016 v různých verzích. [3] 

Pro SQL Servery je vyžadován SQL Server 2012, 2014, 2016 v různých verzích. 
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3 TIA Portal  

TIA Portal je software od firmy Siemens sloužící k tvorbě automatizačních systémů. 

Vizualizační software WinCC je nově integrován do  SIMATIC TIA Portal. Software WinnCC 

je využitelný pro malé až středně velké aplikace. Jde tedy o vizualizace v blízkosti strojů 

od  panelů až po PC. Může se jednat o využití jednoho či více uživatelů zároveň. Tento systém 

má výbornou spolupráci s PLC systémy SIMATIC od stejné společnosti. [6] [7] 

Firma Siemens dále nabízí software WinCC V7, který je určený pro střední až velké aplikace. 

Může se jednat o standardní procesní vizualizace se spoustou nadstaveb. Tento software 

je  rozšiřitelný až pro 18 klientů/serverů. Dále je připraven pro použití s produkty od firmy 

Microsoft. [6] [7] 

Nejkomplexnějším softwarem pro tvorbu vizualizace od firmy Siemens je software WinnCC 

OA (Open Architecture). Tento software je použitelný pro velké a široce distribuované 

aplikace s maximálně 2048 servery. Je také schopný pracovat až s jedním a půl milionem tagů. 

Je to platforma i pro velmi specifická řešení a je schopna spolupracovat se softwary, jako 

je  Linux, Oracle a Solaris. [6] [7] 

 

3.1 WinCC (TIA portal) a Panely 

Software WinCC je rozdělen do čtyř verzí podle komplexnosti použití. K jednotlivým verzím 

WinCC Siemens nabízí různé verze podporovaných zobrazovacích zařízení. Základní verzí je 

WinCC Basic a k ní základní verze HMI panelů Simatic HMI Basic Panels první a druhé 

generace. Základní řada panelů Basic má pouze omezené funkce, menší výkon, zpravidla menší 

rozlišení a pracuje s menším počtem tagů. Výhodou je však nižší pořizovací cena. [6] [7]  

Vyšší řadou panelů jsou HMI Multi, Mobile a Comfort Panels. K těmto panelům je vytvořena 

verze softwaru WinCC Comfort. Panely jsou schopny disponovat větším počtem funkcí 

a  pracovat s více daty. Další verzí zobrazovacích prvků jsou panelová PC. Pro tento druh 

panelů je vytvořen software WinCC Advanced a Professional. Panely obsahují standardní 

procesor Intel i3 až i7, SSD disk a další komponenty jako standardní PC. Výhodou je jejich 

obrovský výkon. Stejně jako všechny panely se vyznačují vysokou mechanickou a teplotní 

odolností. [6] [7] 
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3.2 Funkce WinCC (TIA Portal) 

Obrazovky ve verzi Basic a Comfort mohou vypadat naprosto totožně jako je patrné na Obrázek 

9. Obrazovky WinCC. [6] [7] 

 

Obrázek 9. Obrazovky WinCC [6] 

Funkce Multitouch je možná u vyšší třídy panelů Advanced. Tuto funkci lze vytvořit v softwaru 

WinCC Advanced. Software umožňuje obouruční ovládání, které je zapotřebí u ochrany 

kritických operací proti neúmyslném operátorském zásahu. Je tedy nutné použití obou rukou 

na panelu, viz Obrázek 10. Obouruční ovládání, aby bylo možné nějakou operaci provést. [6] 

[7] 

 

Obrázek 10. Obouruční ovládání [6] 

Nastavení obouručního ovládání v softwaru WinnCC je snadné přes Properties v možnosti 

Animation. [6] 

Další funkcí je posunování objektů pomocí prstů. Posun jedním prstem umožňuje jemný posun 

a nahrazuje posuvník. Posun dvěma prsty funguje podobně jako page down a page up 

na  standardní počítačové klávesnici. WinCC Advanced také umožňuje Multitouch, který se dá 

použít například jako zoom. Pokud je na panelu například nějaký graf, je možné si požadovanou 

část grafu oddálit nebo přiblížit pro zobrazení větších detailů. [6] 
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Možnost komunikace s OPC serverem základní verze WinCC Basic neumožňuje. Vyšší verze 

Comfort a Advanced funkci komunikace s OPC serverem již umožňuje. Komunikace 

s funkcemi SIMOTION a SINUMERIK je možná také pouze u vyšších řad panelů Comfort 

a  Advanced.[6] [7] 

 

3.3 Funkce SiVArc 

SiVArc je složenina slov  SIMATIC Visualization Architect. Jedná se o nástroj, který umožňuje 

automatické generování HMI řešení. Funkce SiVArc vytváří vizualizaci založenou 

na programu PLC. Je tedy vestavěná přímo v TIA Portalu. Umí vytvořit více jak 150 000 

objektů za přibližně 10 minut v závislosti na výkonu použitého počítače. Výhodou je možnost 

vizualizaci po úpravě softwaru v PLC automaticky updatovat. Tvorba vizualizace pomocí 

SiVArc je zjednodušeně zobrazena na Obrázek 11. Generování Vizualizace za pomocí SiVArc. 

[4][5] 

 

Obrázek 11. Generování Vizualizace za pomocí SiVArc [4] 

Předností funkce je úspora času při tvorbě vizualizace. SiVArc automaticky generuje HMI tagy, 

obrazovky a objekty na jednotlivých obrazovkách, text list a podobně. Princip tvorby je vidět 

viz Obrázek 12. Princip generování vizualizace. Výhodou je také již zmiňovaná úprava 

vizualizace při změně programu pro PLC a jeho integrace v TIA Portal. Tato funkce podporuje 

standardizaci integrovaných knihoven. Další výhodou je možnost generování vizualizace 

bez  jakýchkoliv programátorských zkušeností. [4][5] 
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Obrázek 12. Princip generování vizualizace [5] 

 

3.4 Podmínky pro tvorbu vizualizace pomocí SiVArc 

Hardwarově jsou podporované řídicí systémy S7-1200, S7-1500 a systém ET200SP. 

Podporované zobrazovací zařízení jsou vybrané modely Basic Panels, Comfort Panel V14 

a vyšší, a Mobile Panels druhé generace. Softwarově jsou podporovány S7-1500 Software 

Controllery, Runtime Advanced a Professional. [4][5] 

 

3.5 Novinky v TIA Portal V15 

Nově TIA V15 podporuje statický SVG (Scalable Vector Graphic). Tato funkce umožňuje 

změnu velikosti objektu bez změny kvality zobrazení. Novinky jsou také ve funkci SiVArc. 

Nově je možno generovat alarmy pomocí Alarm rule editoru. [7] 
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4 Reliance 4 

Reliance 4 je profesionální SCADA systém vyvíjený firmou Geovap s.r.o., určený 

pro monitorování a ovládání průmyslových technologií a automatizaci budov. Software 

Reliance 4 se skládá z pěti podsystémů: vývojové prostředí, runtime moduly, tencí klienti, 

komunikační drivery, Reliance OPC Server. [8] 

Vývojové prostředí Reliance 4 Design slouží k tvorbě a úpravě vizualizace. Existuje ve dvou 

verzích. Verze Desktop je vyvinutá pro tvorbu lokálních aplikací pro jeden počítač. Vývojová 

verze Enterprise je určena pro tvorbu síťových aplikací a zobrazení vizualizace v internetových 

prohlížečích, tabletech či chytrých telefonech. [8] 

Runtime moduly zajišťují běh vizualizačního projektu na koncovém zařízení. Slouží také 

k ovládání nebo nahlížení do vizualizovaného procesu. Server moduly poskytují data 

a   informace připojeným klientům, jako jsou runtime moduly nebo tencí klienti. [8] 

Tencí klienti systému Reliance slouží k vizualizaci vzdáleným uživatelům, kteří jsou připojeni 

prostřednictvím internetové sítě. Uživatel si tak může jednoduše zobrazit vizualizaci 

ve webovém prohlížeči nebo dotykovém zařízení. [8] 

Další podsystémem Reliance 4 jsou komunikační drivery. Ty zajišťují přenos dat z technologie 

do  vizualizace a naopak přenáší povely operátorů zpět do technologie. [8] 

Reliance OPC Server je modul, který umožňuje ostatním aplikacím přistupovat k proměnným 

vizualizačního projektu prostřednictvím standardního rozhraní OPC. [8] 

 

4.1 Výhody systému Reliance 4 

4.1.1 Výhody pro koncové uživatele 

 zvýšení kvality a produktivity výrobního procesu 

 díky včasnému varování minimalizuje výpadky technologie 

 redundantní bloky zvyšují spolehlivost aplikace 

 komfortní zabezpečení přístupu do vizualizace pomocí tabletu a chytrých telefonů 

 získávání reportů z výroby na email 

 bezpečný přístup k technologickým datům 24 hodin denně 

 rychlejší vývoj aplikace systémovým integrátorem  
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4.1.2 Výhody pro systémové integrátory 

 centrální správa rozsáhlých aplikací 

 zkrácení doby vývoje, odladění a nasazení aplikace 

 moderní vývojové prostředí 

 snadné zobrazení vizualizace na tabletu nebo chytrém telefonu 

 snadné rozšíření již existujících aplikací 

 spolehlivost systému 

 všechny objekty lze opatřit komentářem pro přehlednost projektu 

 

4.2 Vývojové prostředí Reliance 4 Design  

Po vytvoření nového projektu je zobrazeno několik oken, která po jejich zvětšení a uspořádání 

tvoří vzhled viz Obrázek 112. Nově vytvořený projekt Reliance 4. Hlavní obrazovka Design 

modulu se skládá se ze sedmi oken, které jsou podrobněji popsány v příloze v kapitole 17.4 

Tvorba nového projektu Reliance 4. Software Reliance 4 Design byl používán v předmětu 

Programovatelné automaty a vizualizace a pro představení jednotlivých oken je použit cvičný 

projekt, který byl vytvořen právě v tomto předmětu.  

 

Obrázek 13. Hlavní okno Design 

Jako hlavní okno Reliance 4 Design je považováno okno na Obrázek 13. Hlavní okno Design. 

V žlutém najdeme standardní nabídku soubor, editace, zobrazení, správci, projekt, nástroje, 

okno a nápověda, které je označeno žlutě.  

Asi nejpoužívanější nabídkou je výběr správce, který obsahuje soubor správcovských oken, 

který je vidět na Obrázek 14. Výběr správců Reliance 4. Jednotlivá správcovská okna otevírají 

další možnost tvorby a editace skriptů, obrázků, textů, stanic, uživatelů apod.  
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Obrázek 14. Výběr správců Reliance 4 

Dále je v hlavní nabídce několik lišt, které obsahují vybrané funkce tohoto softwaru jako 

rychlou volbu.  

V liště, která je označena zelenou barvou, vidíme standardní nabídku, jako je uložení, tvorba 

nového projektu, ale i možnosti právě zmiňovaných správců. 

Modrá lišta je komplexní a umožňuje práci s projektem a jednotlivými objekty ve vizualizaci. 

Můžeme v ní najít například zálohování projektu, správce spojenými s hladinami, 

komponentami, dále spouštění projektu jako simulace. V pravé části lišta umožňuje vyjmutí, 

kroky zpět a dopředu, práci s vrstvami, zarovnávání objektů apod.  

Poslední červeně označená lišta je určena ke vkládání objektů do vizualizace. Najdeme 

tu  záložky s různými typy objektů, které se dají využívat.  

Dalším důležitým oknem je správce komponent, který se defaultně nachází v levé horní části 

vývojového prostředí. Okno má dvě záložky: Vlastnosti a Komponenty. V záložce Vlastnosti 

lze měnit vlastnosti různých objektů, jako jsou například rozměry, barva, ohraničení, stínování, 

ale i název. Výhodou tohoto okna je možnost souhrnné změny společných vlastností více 

objektů, což šetří čas. Na Obrázek 15. Vlastnosti objektů vidíme výstřižek vlastností Displeje  6, 

který zobrazuje teplotu venkovního vzduchu. 
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Obrázek 15. Vlastnosti objektů 

 

Obrázek 16. Soupis komponent 

Druhou záložkou jsou Komponenty. Tato možnost zobrazuje všechny použité komponenty 

a základní informace o nich. Na Obrázek 16. Soupis komponent, lze vidět všechny použité 

komponenty v našem cvičném projektu. Stejně jako v předchozím případě byl vybrán objekt 

Displej 6, který je ve  skupině 4 spolu s indikátorem průběhu.  

Dalším oknem je Virtuální adresace, též v Obrázek 17. Virtuální adresace, které zobrazuje 

proměnné a umožňuje jejich nastavení.  

 

 

Obrázek 17. Virtuální adresace 

 

Obrázek 18. Správce oken 

 

Obrázek 19. Správce hladin 
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Správce oken na Obrázek 18. Správce oken, zobrazuje jednotlivá okna, která jsou použita, 

v našem případě pouze jedno.  

Správce hladin umožňuje zobrazovat různé hladiny, které slouží k překrývání různých objektů 

a dalším možnostem. Okno vidíme na Obrázek 19. Správce hladin.  

Posledním oknem, které je umístěno dole, je okno Informace. Zde se ukazují informace, jako 

jsou souřadnice kurzoru, základní informace o objektu, na kterém je najeto myší, nebo jazyk. 
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5 Control Web 

Programové prostředí od firmy Moravské Přístroje a.s., pro rychlý vývoj a provozování aplikací 

v oblasti průmyslové automatizace, databází, komunikace, zpracování obrazu a strojového 

vidění. Soustředí se na vývoj a podporu technologicky vyspělých produktů v oblasti elektroniky 

a programového vybavení. Většina aplikací je  vyvíjena více než dvacet let. [9] 

 

5.1 Nová verze Control Web v7 

Nejnovější verze tohoto systému slouží k zjednodušení při práci a vývoji aplikačních programů. 

Řeší snadný přístup k automatizačním technologiím a přístupu k informacím. Tato oblast se 

v České republice i ve světě rychle rozvíjí a tak nová verze nabízí inovativní přístup. Dokáže 

komunikovat s PLC a vstupně výstupními jednotkami, dokáže řídit stroje, vizualizovat, 

spolupracovat s SQL databázemi, distribuuje data i algoritmy TCP/IP sítí. Umožňuje funkci 

webového serveru i klienta. [9] 

Hlavním cílem nové verze systému je zdokonalit integrované vývojové prostředí a grafické 

editační nástroje v oblasti informační techniky. Nově se dá ovládat systém pomocí tabletů 

a  obrazovek s vysokým rozlišením. Lze také použít nový internetový protokol verze 6, který 

přináší mohutné rozšíření adresního prostoru. Celkově je Control Web zcela nový, ale jeho 

hlavní myšlenka koncepce sestavování aplikací z nezávislých komponent zůstává. Taktéž 

zůstává zachována kompatibilita aplikací a ovladačů. [9] 

 

5.1.1 Nové vývojové prostředí 

Nové vývojové prostředí obsahuje jak textové, tak grafické nástroje na tvorbu aplikací.  

 

Obrázek 20. Integrované vývojové prostředí [17] 
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Vývojové prostředí nově obsahuje:  

 přepracovaný textový editor se strukturou bloků textů 

 paletu přístrojů s novými funkcemi a možností sestavení vlastních uživatelských palet 

 ikony s proměnlivou velikostí 

 kategorizované přehledy OCL procedur 

 podporu os a vodivých čar pro napojování virtuálních přístrojů v panelu 

 současnou rotaci více vybraných prvků najednou kolem společného těžiště v 3D 

prostoru, viz Obrázek 21. Podpora přesného napojování přístrojů v prostoru 3D scény  

 

Obrázek 21. Podpora přesného napojování přístrojů v prostoru 3D scény[17] 

 

5.1.2 Nová architekura grafiky Control Web 

Nová grafická architektura je zaměřena na objekty a vykreslovače. Během kreslení grafiky 

strukturou virtuálních přístrojů je určena vazba na konkrétní aktivní vykreslovač. Programové 

komponenty se kreslí nezávisle na grafickém API (Application Programming Interface) 

operačního systému. Tyto vykreslovače nejsou v Control Webu počtem omezené. 

Vykreslovače jsou pro systém Control Web externími komponentami v samostatných 

dynamicky linkovaných knihovnách, které jsou při startu dynamicky detekovány. [9] 
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Obrázek 22. Komponenty grafických vykreslovačů standardů [17] 

Na každé grafické komponentě, jako je vidět na Obrázek 22. Komponenty grafických 

vykreslovačů standardů, lze měnit standardy, viz Obrázek 23. Volba vykreslovače panelu, 

a  velikost panelu, viz Obrázek 24. Volba metody změn velikosti panelu. [9] 

 

Obrázek 23. Volba vykreslovače panelu [9] 

 

Obrázek 24. Volba metody změn velikosti panelu [9] 

Vykreslovače umožňují každý panel libovolně zvětšovat i zmenšovat. Tyto vykreslovače 

pracují se souřadným systémem v plovoucí řadové čárce. Při zvětšování a zmenšování obrazů 

může být zachována původní proporce mezi výškou a šířkou virtuálních přístrojů. 

U vektorových obrazů není změnou velikosti nijak ovlivněna kvalita obrazu. Pro zachování 

určité kvality obrázků dokáže systém pracovat s několika velikostmi těchto obrázků 

a dle velikosti dynamicky volit správný zdrojový bitmap právě tak, aby byla zachována kvalita 

výsledného obrazu. Další novinkou je zdokonalený vzhled virtuálních přístrojů s využitím 

antialiasingu, transparence, barevných přechodů a bitmap ve škále rozlišení. Dále je možnost 

propojení 2D, 3D modelu a virtuálních přístrojů do jedné scény pomocí OpenGL vykreslovače, 

viz Obrázek 25. Umístění 2D a 3D prvků v jedné scéně. Nová verze 7 také podporuje práci 

s vektorovou grafikou v resselované i plně akcelerované GPU (Graphic processing unit) 

a  internetový protokol IPv6. [9] 
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Obrázek 25. Umístění 2D a 3D prvků v jedné scéně [9] 

5.1.3 Ladící nástroje 

Nová zdokonalená forma nástroje pro ladění aplikací, která disponuje možností zaměření 

virtuálního přístroje za běhu aplikace a zobrazení jeho dat a aktivit. Ladící nástroje poskytují 

více informací, jako je například sledování stavu komunikace s databázemi, nahlížení na data 

vzdálených modulů atd. Dále umožňuje zpětné vyhledávání aktivních virtuálních přístrojů 

na základě dat ve sledovaném okně. [9] 

 

5.2 Novinky ve verzi 7 

5.2.1 Virtuální nástroje  

Mezi nové virtuální nástroje patří konfigurovatelné sestavy, 3D animované přepínače, SVG 

vektorová grafika ve 2D a 3D. Dále jsou to nástroje pro dynamickou práci s abstraktními daty 

v podobě seznamů a stromů.  
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Novinkou je i grafické zobrazení dat z SQL i polí a řada komponent pro sestavování 

uživatelských rozhraní, viz Obrázek 26. Předpřipravené komponenty uživatelského rozhraní. 

[9] 

 

Obrázek 26. Předpřipravené komponenty uživatelského rozhraní 

 

5.2.2 Multijazykové aplikace  

Nové aplikace lze připravit ve více jazykových verzích současně. Mezi těmito jazyky je možné 

plynule přepínat během vývoje i za běhu aplikace. Tyto jednotlivé texty v různých jazycích lze 

exportovat a poté opět importovat pro maximální usnadnění práce s nimi. [9] 

 

5.3 Control Web 7 Express 

Control Web Express je dostupný jako vývojová i runtime verze. Je ideální pro méně náročné 

a jednoúčelové aplikace s malými nároky na počet datových elementů. Kromě omezeného 

počtu vybraných objektů nemá žádná další omezení oproti klasickému Control Web, jak je vidět 

v Tabulce 1. [9] 
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Tabulka 1. Přehled verzí Control Web [10] 

Vlastnosti Control Web Express Control Web 

Počet panelů 1 Neomezeně 

Počet přístrojů 32* Neomezeně 

Počet kanálů 32* Neomezeně 

Počet všech datových Elementů 64* Neomezeně 

Počet ovladačů 1 Neomezeně 

Přímé kanály Ne Ano 

Statické proměnné Ne Ano 

Sekce archive Ne Ano 

Sekce alarm Ne Ano 

Dovoz a vývoz sekcí Ne Ano 

Vývoz modulu Ne Ano 

Dovoz modulu Ne Ano 

Modulární aplikace Ne Ano 

Síťové aplikace Ne Ano 

Knihovny Ne Ano 

Počet instancí runtime 1 Neomezeně 

Možné ovladače Express Ano Ne 

Možnost CW aplikací Ne Ano 

 * včetně prvků polí   
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6 Porovnání SCADA systémů 

Porovnávání SCADA systémů je velice komplikované, a to z několika důvodů. Hlavním 

problémem při porovnávání SCADA systémů je ten, že každý systém je primárně určený 

k jinému použití. Prvně je potřeba určit, podle kterých hledisek a parametrů se budou softwary 

porovnávat.  

Prvním z hledisek může být použití vytvořené vizualizace. Z tohoto hlediska se odlišuje 

především systém, který razí Siemens se softwarem TIA Portal. Tento systém je specifický tím, 

že vizualizace se tvoří na konkrétní zobrazovací panel Siemens, jak je popsáno v kapitole TIA 

Portal. Použití této vizualizace se vztahuje pouze na výrobky firmy Siemens a není možné je 

využívat pro práci na počítači, serveru apod. Samotná tvorba na počítači probíhá a je možné si 

vizualizaci odsimulovat. Tato funkce je velmi důležitá a nabízejí jí téměř všichni výrobci. 

Simulátor, který je implementovaný v TIA Portal umí komunikovat i s reálným PLC, takže 

určitou formou se dá využít vizualizace přímo na PC. Je to však primárně určeno pouze 

pro testování vizualizace a ne pro práci s ní. Takto vytvořená vizualizace se nahraje přes PLC 

do příslušného panelu a touto chvílí přestává být standardní PC nutné pro provoz této 

vizualizace. Celý provoz zajišťuje pouze PLC a k němu připojený panel.  

Odlišný přístup volí systémy Reliance 4, System Platform a jim podobné. Odlišnost je 

především v tom, že vizualizace vytvořené v těchto systémech je možné používat na větším 

množství typu zařízení. Vizualizace jako taková se tvoří v jednom software (Reliance 4 Design, 

ArchestrA atd.) a v druhém odlišném se používá například k obsluze (Reliance Control, 

InTouch). Je tedy možné vizualizaci vytvořit na PC, poté jí nahrát na server a přes vnitřní síť 

se na vizualizaci připojit přes počítač, tablet nebo mobilní telefon. Podobné systémy má 

i Siemens se svým odlišným přístupem. Nabízí bezdrátové tablety a zařízení jim podobné, ale 

opět se jedná pouze o jejich výrobky.  

Jako druhé hledisko může být brána rychlost vývojového prostředí. Reliance 4 se zdá jako ze 

všech srovnávaných vývojových prostředí nejrychlejší. Vytvoření nového projektu je velmi 

rychlé, řádově dvě až tři sekundy. U prostředí TIA Portal a ArchestrA je tato operace výrazně 

časově náročnější. Konkrétně při srovnání TIA Portal a Reliance jde také o to, že každý systém 

funguje jinak a vytváření nového projektu představuje různé operace. Zatímco u TIA Portal se 

jedná především o nastavení displeje a vytvoření systémových obrazovek včetně návazností 

a tlačítek pro jejich zobrazení, u Reliance se vytváří pouze základní prázdná obrazovka 

o požadovaných parametrech, které jsou v TIA Portal definovány již použitým displejem. 
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Rychlost odezvy systému je v podobném smyslu. Přesto, že TIA Portal i Reliance byly 

provozovány na stejném notebooku, je vidět výkonový rozdíl. Pokud chceme srovnat odezvu 

na konkrétní požadavek, je vhodné vybrat stejný prvek, kterým může být například tlačítko 

nebo podobný objekt. Pokud se v Reliance přidá na hlavní obrazovku tlačítko, je to téměř 

okamžité. Přidané tlačítko je možné téměř okamžitě používat a dál nastavovat. Pokud se 

provede stejný úkon v TIA Portal, je vidět určitá odezva softwaru, než se požadovaný úkon 

provede. Bezpochyby se v těchto aplikacích projevuje výkon počítače, na kterém se pracuje. 

V tomto případě se jednalo o notebook s procesorem Intel i5-6300U s frekvencí 2,4 GHz, 16 

GB DDR3 operační pamětí a dostatečně rychlým M.2 SSD. Pro Reliance je tento hardware 

dostatečný, ale pro plynulou práci s TIA Portal by byl vhodnější výkonnější hardware. 

Vysvětlením může být to, že TIA Portal není výhradně software pro tvorbu vizualizace, ale je 

to komplexní software pro tvorbu celého automatického řízení, včetně PLC programu a k tomu 

je potřeba více výkonu. Odezva TIA Portal se také zlepšuje, pokud se pracuje pouze s jednou 

obrazovkou nebo se daný objekt vkládá opakovaně. Pak je rozdíl v odezvě téměř nulový. 

Dalším zajímavým parametrem je jazyk, ve kterém je možnost prostředí používat. Jelikož je 

TIA Portal i System Platform vytvářen u zahraničních firem, musí uživatel počítat s tím, že tyto 

softwary nejsou přeloženy do češtiny. Tady získává výhodu Reliance, která je českým 

softwarem a je tedy kompletně v češtině. Angličtina a němčina jsou samozřejmostí u všech 

zmiňovaných softwarů.  

 

6.1 Základní vlastnosti jednotlivých softwarů 

Jednotlivým systémům pro vizualizaci jsou věnovány celé kapitoly, ale přesto je vhodné zmínit 

v přehledu jejich základní vlastnosti. 

 

6.1.1 GEOVAP: Reliance 4 

Jedná se o český systém SCADA/HMI pro vizualizaci a řízení technologických procesů. Tento 

software je vyvíjen od roku 1997 a vyznačuje se velmi dobrou intuitivností, uživatelskou 

přívětivostí, modularitou a škálovatelností. Tento systém je využitelný jak v jednoduchých 

aplikacích, tak ve velmi rozsáhlých projektech se síťovou komunikací včetně webových 

a mobilních klientů. [11] 
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Reliance podporuje vícejazyčné projekty. Správce textů umožňuje překlad do celé sady jazyků. 

Reliance je vybavena diagnostikou, která slouží jako nástroj pro odhalení chyb, nevyužitých 

proměnných či vazeb při práci s vizualizací. Dále je možné použít OPC Server Reliance 4 

a integrované webové služby, které přidávají možnost propojení vizualizace s ostatními 

systémy. Reliance nabízí knihovny, které obsahují nejrůznější objekty. [11] 

6.1.2 Pantek: Wonderware InTouch 

Jedná se o celosvětově rozšířený software kategorie SCADA/HMi pro vizualizaci a supervizní 

řízení technologií a procesů. V České republice má zastoupení od roku 1993. [11] 

Hlavní předností tohoto systému je jeho výkonnost. Pracuje s objektově orientovanou grafikou 

s komfortním editorem pro vytváření libovolných objektů přesně podle požadavků uživatele. 

Dále nabízí rozsáhlé knihovny se stovkami hotových grafických objektů, které jsou 

předdefinované funkcemi. Jedná se především o motory, ventily, posuvné ovladače, čerpadla, 

akční tlačítka, displeje atd. K dispozici je také výkonný alarmový systém s rozsáhlými 

možnostmi pro analýzu a potvrzování aktuálních i historických alarmů. [11] 

 

6.1.3 Siemens: WinCC v platformě TIA Portal 

Nejnovějším softwarem od firmy Siemens je platforma TIA Portal ve verzi V15. Název vznikl 

složením slov Totally Integrated Automation Portal. Je to první inženýrský nástroj tvořený 

jednotným vývojovým prostředím pro veškeré automatizační úlohy založené na platformě 

Siemens. TIA Portal vznikl za účelem pohodlné práce s vysokou produktivitou pro úplné 

začátečníky i zkušené vatele. [11] 

TIA Portal představuje společnou platformu pro vývoj aplikací z oblasti řídicí techniky 

a decentralizovaných periferií i pro vizualizaci. Sám o sobě obsahuje knihovny, které obsahují 

velké množství objektů, podobně jako je tomu v předchozích dvou vizualizačních systémech. 

[11] 
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7 Pražská teplárenská soustava 

Pražská teplárenská soustava, zkráceně PTS, se řadí mezi největší evropské teplárenské stavby. 

Zahájení dodávek tepla z Mělníka do Prahy začalo 16. 10. 1995. V roce 1997 se musela 

distribuce tepla zvýšit a byly připojeny městské části Vysočany a Hloubětín. V roce 1998 došlo 

k odsíření elektrárny v Mělníce a připojení spalovny odpadu v Malešicích. O rok později 

následovala rekonstrukce uhelných kotlů v teplárně Malešice a připojení první části Jižního 

města na propojnou soustavu. Tímto krokem se odstavilo 20 plynových blokových kotelen. 

Další rok byla připojena i druhá část Jižního města, kde bylo odstaveno dalších 13 plynových 

kotelen. V roce 2001 byla soustava rozšířena do Krče a o rok později dále do Modřan 

a na Lhotku. Momentálně k posledním rozšíření soustavy došlo v roce 2003 do Neratovic. 

V roce 2016 proběhla výstavba nového zdroje a čerpací stanice v Holešovicích, kde vznikla 

teplárna THOL4. Nejvzdálenějším odběrným bodem celé soustavy od hlavního zdroje 

v Mělníce tedy zůstávají Modřany, které jsou vzdálené 66,8 km. Celé schéma soustavy 

s délkovými a průměrovými rozměry jak je vidět na Obrázek 27. Liniové schéma soustavy. 

 

Obrázek 27. Liniové schéma soustavy 
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Jelikož je soustava takto rozsáhlá, je jasné, že přenos tepla k jednotlivým odběratelům má velké 

dopravní zpoždění. Soustava je rozdělena do několika částí, které se skládají z různých průměrů 

trubek a tedy i průtoků. Při řízení teplot se musí brát v úvahu odhadovaný odběr, který se 

v průběhu dne razantně liší. Vznikají totiž ranní a večerní špičky, které se musí pokrýt včasným 

natápěním nebo směšováním. Pro představu je zde uvedena Tabulka 2. dopravního zpoždění 

mezi jednotlivými stanicemi. 

Tabulka 2. Dopravní zpoždění PTS 

Stanice Průtok [t/h] Dopravní zpoždění [h] 

EMĚ – TTŘ  1600 – 3600 10 – 24  

EMĚ – TTŘ 3500 – 7000 5,5 – 10 

TTŘ – TMA 600 – 4000 3 – 17  

TMA – TMI 400 - 1200 1 – 4  

  

Na Obrázek 27. Liniové schéma soustavy, je vidět, že každá teplárna má svou zkratku 

pro zjednodušení značení. EMĚ představuje teplárnu v Mělníce, TTŘ teplárnu Třeboradice, 

TMA je teplárna Malešice, TMI reprezentuje teplárnu v Michli a VKR je teplárna KRČ. 

Celá soustava se dělí do několika částí, respektive staveb. 

Stavba I je nadzemní spojnice mezi EMĚ (Mělník) a TTŘ (Třeboradice). Potrubí je dlouhé 

34 500 m s celkovým objemem 77 000 m3 a je rozděleno do deseti úseků. Na této délce 

je  celkem 30 sekčních uzávěrů, 108 kalníků a 210 kompenzátorů. Teplota horké vody je směr 

TTŘ 160 °C a zpět směr EMĚ 110 °C. Tlak vody je 2,45 MPa při průtoku až 7 815 t/h. 

Stavba II navazuje na část I v TTŘ a pokračuje až do TMA (Malešice) a skládá se z pěti úseků 

o celkové délce 10 730 m. Na této délce najdeme sedm sekčních uzávěrů. Maximální tlak vody 

je stejný 2,45 MPa a maximální průtok je 4 200 t/h. Teplota je o něco nižší, a to 140 °C/80 °C. 

Speciální na tomto úseku je, že část potrubí vede tunelem o délce 2,1 km a průměrná hloubka 

vedení této části je 30 m pod povrchem.  

Stavba III představuje čerpací stanici a zdroj EMĚ I. Tento zdroj se skládá ze šesti kotlů, které 

využívají jako palivo hnědé uhlí. Výkon kotle je 250 tun horké vody za hodinu.  

Stavba IV je přečerpací stanice a zdroj TTŘ. Tento zdroj má tepelný výkon 116 MWt. Hlavní 

parametry přečerpacího čerpadla jsou dopravovaný průtok, který činí 600 l/s při 1440 ot/min. 

Příkon čerpadla je 640 kW a jeho účinnost je 82 %.  
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Poslední Stavbou V je přečerpací stanice a zdroj v Malešicích. Jako zdroj zde fungují čtyři 

kotle. Dva z nich jsou kotle na černé uhlí, které vytváří tepelný výkon 180 MWt. Další dva jsou 

na zemní plyn. Výkon jednoho kotle je 116 MWt, celkem tedy 232 MWt. 

Podrobné informace k jednotlivým zdrojům jsou shrnuty v Tabulka 3. Základní technické 

parametry sítě. 

Tabulka 3. Základní technické parametry sítě 

Stavba Tepelný výkon [MWt] Elektrický výkon [MWe] Palivo 

EMĚ 630 330 Hnědé uhlí 

TTŘ 116 - Plyn 

SMA 40 - Odpad 

TMA 
180 55 Černé uhlí 

232 - Plyn 

TMI 
116 - Plyn/mazut 

35 6 Plyn 

VKR 51 - Plyn 

 

Pro správnou funkci celé soustavy je nutné udržovat oběhové médium za přesně daných 

podmínek. K tomu slouží chemické úpravny vody (CHÚV), které připravují médium pro vstup 

do oběhové soustavy. Výroba vody probíhá na čtyřech místech. Parametry jednotlivých 

úpraven jsou v Tabulka 4. Parametry výroby CHÚV. 

Tabulka 4. Parametry výroby CHÚV 

Stanice Množství [m3/h] Zásoba vody [m3] Pozn. 

TTŘ 180 5019 
Možnost využití recyklace a dávkování 

chemikálií 

TMA 200 330 Dávkování chemikálií 

TMI 100 70 Využití při samostatném provozu 

VKR 10 - Využití při samostatném provozu 
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8 KKS kód 

Jedná se o systém jednotného značení energetických výroben a zařízení. Zkratka pochází 

z němčiny a to ze slov Kraftwerk Kennzeichen System, což v překladu znamená systém 

pro  značení elektráren (zařízení). Toto označení vzniklo v 60. letech 20. století. [15] 

 

Obrázek 28. Technologické značení zařízení, KKS [16] 

Na Obrázek 28. Technologické značení zařízení, KKS [16] je vidět, jakým způsobem vzniká 

konkrétní KKS kód. Kód je složen ze čtyř stupňů: nula, jedna, dva a tři. Nultý stupeň označuje 

výrobnu, jakou je například elektrárna nebo teplárna. Stupeň první neboli systém, je definovaný 

jako větší celek, v němž jsou z hlediska provozního stejné nebo podobné parametry média. 

Druhý stupeň neboli agregát může být ucelená část provozního souboru, tvořená souhrnem 

technologických zařízení, včetně jejich montáže a inventáře, vykonávajících ucelenou část 

dílčího technologického procesu určeného dokumentací projektu. Agregát se člení vždy 

na provozní prostředky. Poslední třetí stupeň takzvaný provozní prostředek je finální výrobek 

dodávaný jedním výrobcem, který má jako celek samostatné určení, plní určitou vymezenou 

a  trvalou provozně technickou funkci hlavní nebo pomocnou a tvoří konstrukčně uzavřenou 

jednotku, kterou nelze beze zbytku rozdělit na dvě nebo více funkčních jednotek. [15] 
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9 Analýza aktuálního stavu vizualizační aplikace PTS 

9.1 Hardware 

Jedním z velmi důležitých parametrů soustavy je hardware, na kterém celá vizualizace funguje. 

Vizualizační aplikace běží na serverech, které jsou osazeny fyzicky čtyřjádrovými, virtuálně 

osmijádrovými procesory Intel Xeon E3-1230 V2 s frekvencí 3.30 GHz a 8 MB L3 Cache. 

Tento procesor podporuje funkci TurboBoost, která umí automaticky procesor přetaktovat až 

na frekvenci 3.70 GHz v závislosti na zátěži procesoru. Tato funkce je ale z důvodu stability 

vypnuta. Tyto procesory se vyznačují specifickými vlastnostmi. Procesory řady Xeon jsou 

určeny pro každodenní dlouhodobou zátěž, takže jsou považovány za serverové procesory. 

Mimo jiné i podporují funkce, které běžné procesory od firmy Intel řady i5/i7 nepodporují. 

Jedná se například o jiné paměťové moduly, které zajišťují vyšší stabilitu, která je prioritou 

těchto systémů. Xeon E3-1230 V2 je tedy výborným procesorem pro toto použití. O plynulost 

celého systému se stará 16.0 GB pamětí RAM. Další nutností jsou dvě síťové karty, konkrétně 

HP Ethernet o rychlosti až 1Gb/s. Požadavky na grafický výkon nejsou velké, a proto plně 

dostačuje grafický čip od firmy Matrox typ G200eh (HP). 

 

9.2 Software 

Z pohledu softwaru vizualizační aplikace PTS se jedná o dvě části. První částí je operační 

systém, který je nainstalován na serverech. V tomto případě se jedná o Windows Server 2012R2 

ve své 64 bitové verzi. Pro klientské uzly je využíván operační systém Windows 7. Mohou být 

také vybaveny téměř jakýmkoliv operačním systémem, který podporuje Internet Explorer 6.0 

a vyšší. Relační databáze fungují na Microsoft SQL Server 2008. 

Druhou částí je vizualizační software samotný. Aktuální verze vizualizace Pražské teplárenské 

soustavy funguje na verzi System Platform a InTouch 2014 R2 SP1. 

Základní strom vizualizace se momentálně větví do sedmnácti základních stanic, jako je vidět 

na Obrázek 29. Větvení Hlavní strom obrazovek začíná v Mělníku (EME). Po jeho rozkliknutí 

se zobrazí větvení do dalších šesti hlavních obrazovek, viz Obrázek 30. Podobrazovky EME. 

Dále se horkovod větví na směr do Prahy a odbočku do Neratovic. Následující stanicí směrem 

do Prahy jsou Třeboradice. Tato teplárna je ve vizualizaci rozdělena do dalších deseti 

obrazovek, viz Obrázek 31. Podobrazovky TTŘ. Dalším bodem je TTŘ-Č.M. Tento bod se 

nazývá Podstanice TTR – Černý most. Dále jsou vidět na  Obrázek 29. Větvení  dvě větve 

vedoucí směrem na Černý most a do teplárny Holešovice (THOL4).  
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Obrázek 29. Větvení 

PTS 

Obrázek 30. 

Podobrazovky 

EME 

Obrázek 31. 

Podobrazovky 

TTŘ 

Obrázek 32. 

Podobrazovky 

THOL 4 

Obrázek 33. 

Podobrazovky 

TMA 

 

Teplárna Holešovice se dělí na dalších třináct podobrazovek, jako je vidět na Obrázek 32. 

Podobrazovky THOL 4. Následuje podstanice Č.M. – TMA., která se dále nedělí. Za to 

Teplárna Malešice (TMA)  se  dělí na dalších devět podobrazovek, jako je vidět na Obrázek 33. 

Podobrazovky TMA. Podobným způsobem je členěný celý strom stanic v PTS. 

Každá obrazovka obsahuje velké množství prvků, jako mohou být například přečerpávací 

čerpadla. Ukázka obrazovky ve verzi 2014 R2 SP1 je na Obrázek 34. Obrazovka THOL 4. 

Na obrazovce je vidět schéma a vedení horkovodu v teplárně Holešovicích. Uprostřed jsou 

červeně vyznačeny dva kotle K1 a K2, nad kterými jsou čtyři čerpadla.  
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Čerpadla jsou označena jako 25-1/2 a 26-2/1 a  fungují nezávisle na sobě.  

 

Obrázek 34. Obrazovka THOL 4 

Pokud bychom se chtěli dozvědět bližší informace o těchto čerpadlech, je možné rozkliknout 

možnost zobrazení obrazovky Čerpadla, která je vidět na Obrázek 35. THOL4 Čerpadla. Poté 

se zobrazí obrazovka, viz Obrázek 35. THOL4 Čerpadla. Na této obrazovce vidíme podrobnější 

informace, jako jsou tlaky, průtoky, otáčky požadované i měřené k jednotlivým čerpadlům. 

V době pořizování Obrázek 35. THOL4 Čerpadla, čerpadla byla vypnuta. Je vidět, že průtoky 

i otáčky čerpadel jsou nulové. Čerpadlo 25-2 je podbarveno červenou barvou. To znázorňuje, 

že je na čerpadle nějaká chyba a je zobrazen alarm. Jelikož je podbarvení červené, znamená to 

vysokou prioritu chyby. Čerpadla 25-1, 26-2 a 26-1 jsou podbarvena žlutě. To znamená, že 

na  těchto čerpadlech je taktéž nějaká chyba a alarm, ale s menší prioritou, než je tomu u 

čerpadla 25-2. Co konkrétní alarm způsobuje, se dá zjistit při kliknutí pravým tlačítkem myši 

na daný prvek.  
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Další možností je rozkliknutí daného čerpadla na ještě podrobnější obrazovku, která je 

věnována pouze čerpadlu.   

 

 

Obrázek 35. THOL4 Čerpadla 

Na Obrázek 36. THOL4 Čerpadlo 25-2 je vidět, že na čerpadle je několik poruch. Hlavní 

poruchou je porucha na motoru, který je vyznačen v pravé dolní části obrázku písmenem M. 

Dále jsou tu poruchy jako je ochrana zastavení, dosažení dolní mezi L apod. Modré symboly 

vpravo dole označují závady, že InTouch klient nemá data pro zobrazení daných hodnot a je 

tedy nejspíše přerušena komunikace.  

 

 

 

 

 



46 

 

Z toho vyplývá, že se pravděpodobně na tomto čerpadle provádí údržba, a proto je z důvodu 

bezpečnosti odpojeno celé napájení.  

 

 

Obrázek 36. THOL4 Čerpadlo 25-2 

 

9.3 Komunikace  

Komunikace s řídicím systémem Siemens SIMATIC S5/S7 je k dispozici přes DAServery 

od firmy Wonderware. S řadou SIMATIC S7 se komunikuje přes protokol TCP, pomocí 

rozhraní Ethernet bez nutnosti zapojení komunikačních karet od firmy Siemens a firmwaru 

SIMATIC.NET. U řady SIMATIC S5 je zachováno využití komunikačních karet, jako je 

například CP1613 s příslušným firmwarem.   

 

9.4 Historizační systém 

Historizační systém zajišťuje automatizované ukládání procesních dat v reálném čase. Jedná se 

o efektivní ukládání a archivaci velkých objemů dat a s nimi souvisejících událostí. Dále se 

archivují informace o skutečném průběhu výroby za dlouhá časová období bez ztráty rozlišení. 



47 

 

Je zde i možnost archivace dat, která nelze získat v reálném čase, jako jsou například laboratorní 

měření nebo data zpracovávaná dávkově.  

 

9.5 Struktura sítě 

Na Obrázek 37. Struktura sítě je vidět, jak je využita architektura sítě. Dole uprostřed vidíme 

řídicí systém Siemens SIMATIC S5 nebo S7. Vlevo a vpravo od řídicího systému jsou vidět 

servery pro komunikaci s PLC. Jsou to v obou případech dva redundantně zapojené servery, 

které byly zmíněny v kapitole Hardware. [14] 

 

Obrázek 37. Struktura sítě [14] 

Server umístěn vlevo a označen jedničkou slouží jako Galaxy Repository. Tento server slouží 

jako konfigurační databáze celého vizualizačního projektu a obsahuje například všechny 

objekty. Vpravo je umístěn terminálový server, který slouží ke konfiguraci informačního 

portálu. Vlevo od něj je umístěn server historizační, který slouží k ukládání technologických 

dat, alarmů, událostí a všech akcí obsluhy. V této dolní části jsou také umístěna operátorské 

pracoviště a centrální inženýrská stanice, která slouží k provádění změn, diagnostice a správě 

všech dalších stanic. Do této sítě je možné se přes bezpečnostní Firewally připojit ze systémů 

třetích stran nebo přes Tenké klienty. [14] 
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10 Práce se System Platform 

10.1 Použité aplikace System Platform 

10.1.1 Vývojové prostředí ArchestrA 

Jedná se o platformu, která je vyvinuta firmou Wonderware. ArchestrA využívá mimo jiné 

moderní infrastrukturu .NET od společnosti Microsoft. Název ArchestrA je kombinací slov 

Architecture a Orchestra. Nové prostředí je kombinace nových aplikačních programů, sad 

nástrojů a služeb. Jedná se o univerzální softwarovou architekturu, která výrazně usnadňuje 

situaci všem uživatelům, kteří se věnují nejen automatizační technice. Jedná se o software, který 

je vhodný při vývoji rozsáhlých automatizačních aplikací. [1] [3] [12] 

Prostředí ArchestrA nabízí spoustu funkcí, jako například: 

 správa licencí 

 správa zabezpečení 

 podpora lokalizace 

 konfigurační prostředí s podporou týmové práce 

 jedno adresní prostředí pro celou aplikaci 

 podpora zprovozňování aplikací do provozu 

 správa událostí 

 předávání zpráv 

 skriptování 

 správa výstražných hlášení 

 podpora peer to peer komunikací 

 spolupráce s širokou škálou automatizačního hardwaru 

 možnosti práce s online mapami, do budoucna i offline mapami 

 

Hlavní výhody přesunutí rozmanitých služeb z individuálních aplikací do ArchestrA: 

 zmenšení velikosti aplikace z důvodu počtu proměnných 

 snadnou optimalizaci výkonu rozložením úkolů na několik stanic 

 jednodušší znovupoužití komponent z jedné aplikace v dalších projektech 

 rozšířené možnosti strukturování projektu, vytvoření modelu podniku 

 provádění změn a údržby na centrální úrovni 
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 rozšíření komunikace 

 zabezpečení aplikace na centrální úrovni 

 

Aplikace lze vytvářet zcela volně podle požadované funkce, aby bylo potřeba brát v úvahu 

možná omezení, které mohou plynout z použití na konkrétním hardwaru. Je to softwarová 

architektura, která je navržena jedinečným způsobem pro všeobecné otevřené použití 

v průmyslové automatizaci. [1] [3] [12] 

 

10.1.2 InTouch 

Jedná se o jeden z nejpoužívanějších softwarů pro vizualizaci a supervizní řízení. Umožňuje 

operátorům a dalším pracovníkům sledovat v reálném čase danou technologii. Tím je 

umožněno obsluze reagovat na průběhy veškerých výrobních operací prostřednictvím 

názorného grafického prostředí. Program InTouch umožňuje vytvořit grafické zobrazení 

jakékoliv technologie. Je schopen vizualizovat dynamické animace, které se v reálném čase 

mění dle aktuálního stavu provozovaného systému. [1] [3] [12] 

 

10.1.3 Aplikační server 

V dnešní době jsou používány různé typy serverů, které slouží k různým účelům. 

Mezi nejpoužívanější servery patří databázové, poštovní, informační, bezpečnostní, 

internetových stránek apod. Jedním z novějších typů serverů jsou servery aplikační. Tyto 

servery jsou většinou umístěny mezi databázovým serverem a klientskou aplikací a slouží 

k prezentaci dat. Úkolem aplikačního serveru je zajistit běh aplikačních programů pro uživatele, 

typicky ukládání dat do databází a poskytování dat klientským aplikacím. 

Vznik aplikačních serverů zapříčinilo to, že samotné klientské aplikace se staly příliš náročné 

a rozsáhlé z pohledu údržby i tvorby. Tím rostly i požadavky na sdílení dat mezi jednotlivými 

stanicemi v celé organizaci. Vlivem tohoto rozvoje podnikových aplikací byla většina serverů 

centralizována v podnikových sítích. Tím pádem bylo nutné zajistit jejich provoz a komunikaci, 

k čemuž slouží právě aplikační server. Cílem bylo usnadnit tvorbu, správu a údržbu aplikací 

používaných pracovníky v celé organizaci. [1] [3] [12] 
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Aplikační servery se začaly používat v počítačových architekturách typu klient-server, často 

jako vícevrstvé aplikace. Architektury těchto aplikací byly většinou dvouvrstvé (databáze-

klientská aplikace) anebo třívrstvé (databáze-klientská, aplikace-aplikační, server). Zřejmě 

nejpoužívanější internetové aplikace jsou automaticky třívrstvé (databáze-webový, server-

klientská aplikace), protože by bylo téměř nemožné provozovat aplikace v prostředí 

celosvětové sítě bez komplexního serverového mechanismu, jako mezičlánku. Aplikační 

servery ale nejsou omezeny pouze na dvou, nebo třívrstvou architekturu. Reálně mohou mít 

aplikační servery tolik vrstev, kolik je potřeba k zajištění potřebných funkcí. A to je právě 

případ využití architektury Invensys ArchestrA firmou Wonderware viz Obrázek 38. Struktura 

ArchestrA [13]. [13] 

 

Obrázek 38. Struktura ArchestrA [13] 

 

Ve výrobě je v dnešní době trendem používat přenosná zařízení pro kontrolu výroby. Je tedy 

zřejmé, že přenosná zařízení, jako jsou tablety, telefony a podobně, nemají dostatečný výkon 

pro práci se softwarem, který řídi danou výrobu nebo vizualizaci. Pokud tedy chceme využívat 

tato zařízení, je také nutné mít aplikační server, který zpracovává data a do bezdrátového 

zařízení posílá již zpracovaná data a informace z databáze. Tato zařízení zobrazí v méně 

náročném prostředí to, co uživatel potřebuje a nemusí se starat o zpracování dat. Tuto funkci 

také System Platform nabízí. [13] 
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10.2 Příprava nového prostředí 

10.2.1 Záloha projektu  

Pokud je potřeba provádět úpravy mimo aplikační server, musíme celý projekt nejdříve 

zazálohovat  v System Manažeru, viz Obrázek 39. Záloha projektu 

 

Obrázek 39. Záloha projektu 

V tomto případě bylo potřeba přes vzdálenou plochu provést zálohu projektu ze serveru, 

na kterém běží celá vizualizace. Prvním krokem bylo zazálohovat aktuální verzi v programu 

ArchestrA System Managemment. Tato záloha se uloží na vzdálený server. Na serveru bylo 

potřeba přidat sdílený disk s počítačem, na kterém se tato záloha reálně dělá a na kterém se 

budou provádět úpravy. Po jeho přidání byl zálohovaný soubor překopírován na počítač, 

na kterém se bude dále program upravovat. Pro představu tento soubor měl okolo 900 MB. Celý 

proces vytváření zálohy a jejího následného kopírování ze vzdálené plochy je časově náročný. 

Dokonce se při prvním kopírování přenos přerušil a bylo zapotřebí celý proces opakovat.  

 

10.2.2 Instalace System Platform 2017 

Jak již bylo řečeno v teoretické části práce, System Platform 2017 lze nainstalovat pouze 

na vybrané operační systémy s určitým výkonem. V tomto případě byl vybrán stolní počítač 

s touto specifikací. 

Fyzicky čtyřjádrový procesor Intel i5-7600 s frekvencí 3,50 – 4,10 GHz, která plně postačuje 

pro danou aplikaci. Grafická karta NVIDIA Quadro P600, která nabízí velký počet výstupů 

typu Mini DisplayPort. Jelikož je vizualizace plánovaná i na rozlišení 4k, je tedy nutné využít 

porty, které toto rozlišení umí přenést s vysokou snímkovací frekvencí. Pro plynulou funkci 

nového System Platform 2017 je software nainstalován na NVME SSD disku WD Black 

512 GB. Tyto SSD disky vynikají výbornou odezvou i rychlostí čtení a zápisu oproti klasickým 

SATA SSD a především HDD diskům. Pro správnou funkci systému je nainstalováno 16 GB 

DDR 3 operační paměti. 
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Kompletní instalace a licencování softwaru System Platform 2017 je popsána v přílohách 

v kapitole 17.1 Průběh instalace System Platform 2017 a 17.2 Licencování System Platform 

 

10.2.3 Upgrade na novou verzi 2017 

Jedním z hlavních úkolů této práce bylo převést stávající projekt ve verzi 2014 na novou verzi 

2017. Na novém serveru, který byl po dobu tvorby diplomové práce mimo velín, byla 

nainstalována nová verze System Platform 2017. Kompletní postup této instalace je 

zdokumentován v příloze v kapitole 17.1 Průběh instalace System Platform 2017. Zálohovaný 

projekt byl přesunut na tento server a v nové verzi byl překonvertován právě do této verze. Tato 

operace trvala i na výkonném počítači, jehož specifikace je uvedena v této práci, několik hodin. 

 

11 Obrazovky vizualizace PTS 

11.1 Obrazovka sítě 

První obrazovka, která byla vytvořena, slouží k přehledu sítě soustavy. Na obrazovce je 

vyobrazeno deset stanic, u kterých jsou zobrazovány nejdůležitější informace. Dále jsou vidět 

směry, kam soustava dále pokračuje. Na koncích jednotlivých směrů jsou městské části, 

do kterých dále horkovod směřuje.  Všechny cesty kudy soustava vede, jsou vyznačeny šipkami 

pro přehlednost, jakým směrem horká voda teče a které hodnoty patří k jaké větvi.  Většinou je 

vidět, že u každé větvě je pět symbolů (symbol objektu, který zobrazuje analogové hodnoty), 

které slouží pro rychlý přehled, viz Obrázek 40. Obrazovka díť ArchestrA. Jelikož v soustavě 

jsou teplota a tlak vody nejdůležitějšími parametry, jsou na obrazovce zobrazeny právě tyto dvě 

hodnoty. Ke každému směru horkovodu patří hodnota tlaku a teploty a hodnota uprostřed 

mezi  jednotlivými směry je diferenční tlak. Jedná se tedy o rozdíl tlaků na topné a vratné větvi.  

 

 

 

 

 



53 

 

Na obrazovce vpravo nahoře je vidět přehledová tabulka z Obrázek 42. Přehled výkonů v 

ArchestrA, která je také podrobně popsána v této práci. 

 

Obrázek 40. Obrazovka síť v ArchestrA 

Nově vytvořená obrazovka byla ještě trochu upravena. Aby byl zajištěn co nejlepší vzhled 

a přehlednost obrazovky, byla z přehledového okna výkonů odebrána hodnota VTŘ. Dále byly 

odebrány dvě hodnoty u stanice S3 Vysočany. Hotová obrazovka byla nasazena a její podoba 

v klientu InTouch je vidět na Obrázek 41. Obrazovka síť v InTouch. Všechny hodnoty tlaků 

a teplot jsou plně funkční. Jediná nefunkční hodnota je teplota na stanici Horní Počernice, která 

je modře podbarvena, což znamená, že klient nemá potřebná data.  
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Dále je vidět, že přehledové okno, které je součástí obrazovky (Vpravo nahoře), ukazuje 

správné hodnoty. Součet výkonu z teplárny Mělník (97 MW) a teplárny Malešice (57 MW) 

vychází 153 MW, což po započítání odchylky při zaokrouhlování vychází.  

 

Obrázek 41. Obrazovka síť v InTouch 

 

11.1.1 Přehledové okno výkonů 

 

Obrázek 42. Přehled výkonů v ArchestrA 

 

Obrázek 43. Přehled výkonů v InTouch 

Ve vývojovém prostředí ArchestrA bylo vytvořeno okno, které slouží pro operátory jako 

přehled výkonů jednotlivých tepláren. V levé části okna jsou názvy jednotlivých tepláren 

a v pravé části symboly s požadovaným výkonem. Požadavkem bylo vytvořit jeden parametr 

„Celkem“, který je vidět na Obrázek 42. Přehled výkonů v ArchestrA. Tento celkový výkon 

představuje součet výkonů z šesti tepláren: Mělník, Holešovice, Malešice, Michle, Krč 
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a Třeboradice. Každý výkon je reprezentován svým jedinečným KKS kódem. Celkový výkon 

byl vytvořen pomocí součtového vzorce, viz Obrázek 44. Součet výkonů. Z obrázku je patrno, 

že je ve vzorci sečteno šest výkonů, které jsou reprezentovány KKS kódy. Na Obrázek 42. 

Přehled výkonů v ArchestrA, jich je pouze pět. To je dáno tím, že teplárna Třeboradice ještě 

není funkční, ale v součtovém členu se s ní již počítá. Zobrazení výkonu pro stanici ZEVO 

(zařízení pro energetické využití odpadů) se do součtu nezapočítává, a proto je pod součtovým 

členem Celkem. Na Obrázek 43. Přehled výkonů v InTouch, je vidět Přehled výkonů již online 

v prostředí InTouch s reálnými výkony v daném čase. Jelikož byl obrázek pořizován v jarním 

období, většina tepláren už netopila. To vysvětluje nulový výkon u teplárny Holešovice, Michle 

a Krč.  

 

Obrázek 44. Součet výkonů 

 

11.2 Vlastnosti objektů 

Vlastnosti jednotlivých objektů se dají nastavit po kliknutí pravým tlačítkem na požadovaný 

objekt a výběrem možnosti Custom Properties, jako je vidět na Obrázek 45. Výběr z možnosti 

symbolu. 

 

Obrázek 45. Výběr z možnosti 

symbolu 

 

Obrázek 46. Parametry součtového symbolu 

Po rozkliknutí vlastnosti objektu se otevře okno, viz Obrázek 46. Parametry součtového 

symbolu V tomto okně se dá přidávat a modifikovat mnoho parametrů jako je název objektu, 
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jeho tag, poruchy, meze apod. U většiny parametrů lze nastavit jejich počáteční hodnotu a další 

možnosti zamčení vlastností a zobrazení. V tomto případě je vybrán objekt součtového členu 

výkonů. Je vidět, že vlastnost porucha má základní hodnotu 0, popis hodnoty je Součet výkonů 

zdrojů, fyzikální jednotkou jsou MW.  

 

11.3 Druhy objektů 

Objekty, které zobrazují analogovou hodnotu, rozlišujeme na dva základní druhy. První z nich 

slouží k zobrazování hodnoty z technologie přímo ze senzoru. Tento objekt je vidět na Obrázek 

47. Objekt hodnoty technologie. Druhý typ slouží k zobrazování hodnoty počítané 

programovatelným automatem Simatic S5/S7. Jedná se tedy zpravidla o hodnoty, které se musí 

přepočítávat dle požadavků obsluhy. V tomto případě se jedná o symbol zobrazující diferenci 

tlaků mezi topnou a vratnou větví soustavy. Tento symbol je vyobrazen na Obrázek 48. Objekt 

hodnoty z PLC. Je zřejmé, že se od sebe tyto dva symboly liší označením v levé části. Levá část 

totiž zobrazuje meze dané hodnoty a ty se u každého typu objektu liší. Zatímco u objektů 

zobrazující hodnoty přímo z PLC se meze značí H1, H2 a L1, L2, meze u hodnot přímo 

z technologie se značí šipkami.  

 

Obrázek 47. Objekt hodnoty technologie 

 

Obrázek 48. Objekt hodnoty z PLC 

Mez H1 představuje varování o vysoké hodnotě a H2 kritickou mez dané hodnoty. Naopak L1 

je varování o příliš nízké hodnotě a L2 o kriticky nízké hodnotě. Podobně funguje značení mezí 

u hodnot, které pracují s hodnotami přímo z technologie. Analogicky zde funguje značení 

pomocí šipek. Jedna šipka nahoru má stejný význam jako H1, dvě šipky nahoru představují 

horní kritickou mez. Stejně tak šipka dolů představuje varování o nízké hodnotě a dvě šipky 

dolů zobrazují kriticky nízkou hodnotu dané měřené veličiny. Pokud tedy hodnota překročí 

danou mez, vytvoří se alarm a v klientovi je vidět v daném symbolu značení buď šipkami nebo 

značkami H1, H2, L1, L2. 
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Na Obrázek 49. Horní varovná mez je vidět teplota, která překročila horní varovnou mez a je 

vedle měřené hodnoty šipka nahoru, tedy varování o vysoké měřené hodnotě. Další variantou 

je dolní varovná mez. V tomto případě je to hodnota 0.0 kPa na Obrázek 50. Dolní varovná mez 

Poslední vybranou mezí je dolní kritická mez na Obrázek 51. Dolní kritická mez, která vznikla 

měřenou hodnotou tlaku 0.00 MPa. 

 

Obrázek 49. Horní varovná mez 

 

Obrázek 50. Dolní varovná mez 

 

Obrázek 51. Dolní kritická mez 

Pokud nastane překročení nějaké hodnoty, obsluha je o dané situaci upozorněna třemi způsoby. 

První upozornění je zobrazení alarmu, dále je upozorněna zvukovým signálem a třetí 

upozornění je zobrazení černé šipky v červeném poli, viz odstavce výše.  

 

Obrázek 52. Informativní meze 

 

Obrázek 53. Technologické meze 

 

Obrázek 54. Přehled mezí 

Na Obrázek 52. Informativní meze je vidět stav dané veličiny ze strany PLC. Jedná se tedy 

o vyobrazení všech čtyř mezí přímo v klientovi InTouch. Dále na Obrázek 53. Technologické 

meze je stav veličiny ze strany technologie. Třetí pohled na meze na Obrázek 54. Přehled mezí 

zobrazuje jak meze samotné, tak i graf, kde se měřená hodnota v reálném čase pohybuje. 

Měřená hodnota tlaku je 0.551 MPa, což je přibližně jedna pětina celkového rozsahu meze, 

která odpovídá zobrazovanému grafu. Žádná porucha není hlášena, protože není překročena 

žádná mez.  

 

11.4 Obrazovka Mělník Inmat 

Na Obrázek 55. Teplárna Mělník Inmat v ArchestrA je vidět souhrn hodnot z teplárny Mělník. 

V levé části  najdeme hodnoty topné a vratné větve s hodnotami jako je objemových průtok, 

množství tepla, tepelný výkon teplárny, různé poměry tepla v topné a vratné větvi apod. V pravé 

části jsou zde požadované výkony jak už v aktuální hodině a nebo v následující. Dále jsou tu 
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trendy změn průtoků a nebo také odchylky od nominální hodnoty a další analogové hodnoty. 

Vlevo nahoře vidíme tlačítko zpět, které vrací vizualizaci na předchozí obrazovku v daném 

stromě. Nejedná se tedy o předchozí obrazovku, z které byla obrazovka Inmat zobrazena, ale 

vždy o jasně danou obrazovku.  

Dále jsou zde dvě tlačítka DN 1200 a DN 1000. Tato tlačítka slouží k přepínání viditelností 

dvou skupin objektů. 

 

Obrázek 55. Teplárna Mělník Inmat v ArchestrA 

Tato obrazovka nabízí možnost přepínání dvou sad hodnot. Jedná se o sady analogových hodnot 

z Inmat 1000 a  1200. Jelikož je aktivní vždy pouze jedna sada, je toto přepínání vyřešeno 

přes viditelnost jednotlivých skupin, které jsou zvýrazněny na Obrázek 56. Sady hodnot Inmat 

Tyto dvě skupiny obsahují typově stejné hodnoty, takže popisky jsou naprosto stejné. Dále je 

vidět, že obrazovka obsahuje dvě přepínací tlačítka, která byla zmíněna výše, tlačítko zpět 

a  pozadí. Line 1 a 2 jsou černé čáry, které jsou na obrazovce čistě kvůli vzhledu, aby bylo černé 

ohraničení obrazovky.  
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Dalším důležitým elementem je Group 1, který obsahuje všechny prvky umístěné na obrazovce 

v pravé části. Je z nich vytvořena skupina, aby byla zjednodušena práce s prvky při dolaďování 

vzhledu obrazovky.  

  

 

Obrázek 56. Sady hodnot Inmat 

Na dalším Obrázek 57. Inmat topná a vratná větev je právě zmíněná sada objektů Inmat. Jedná 

se o jednu ze sad, které se pomocí viditelnosti překrývají dle požadavků obsluhy. Tato část 

obrazovky tedy obsahuje analogové hodnoty topné (vlevo) a vratné (vpravo) větve s popisky 

a všechny použité elementy jsou vidět na Obrázek 58. Elementy Inmat. 

 

Obrázek 57. Inmat topná a vratná větev 

 

Obrázek 58. Elementy Inmat 

Dále je vidět, že na rozdíl od výsledné obrazovky nemá tato část pozadí a je položena pouze 

na průhledné mřížce, která má ve vývojovém prostředí ArchestrA šedou barvu. Není to tolik 

znatelné, protože barva pozadí na výsledné obrazovce je taktéž šedá. Obecně odstíny šedé se 

ve SCADA systémech osvědčily jako nejvhodnější pro použití na pozadí a větší plochy. 
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Vyplývá to nejspíše z toho, že šedá neodvádí pozornost od ostatních kontrastních barev, které 

nesou důležité prvky, jako jsou kritické chyby (značeny červenou barvou), upozornění (značeny 

žlutou barvou) apod. a neunavuje tolik oči při několikahodinovém sledování vizualizačních 

obrazovek. 

Cílem bylo vytvořit obrazovku, která se bude přepínat dle požadavků obsluhy mezi dvěma 

sadami hodnot. Je nutné nastavit přepínací tlačítka tak, aby byla tato funkce umožněna. 

Na Obrázek 59. Přepínání pomocné veličiny je vidět, že byla vytvořena proměnná typu Boolean 

s názvem Zobrazení_DN1000, která slouží právě k tomuto přepínání. V tomto okně je 

vyobrazeno tlačítko pro zobrazení hodnot DN1000. V části Action je zaškrtnuté Set, což 

znamená, že při stisknutí a tedy aktivaci tlačítka, se změní logická hodnota této proměnné 

na jedničku. Druhé tlačítko je nastavené na Reset této proměnné. 

 

Obrázek 59. Přepínání pomocné veličiny 

Druhým požadavkem byla indikace, která ze sad hodnot je právě zobrazována. Nejvhodnějším 

řešením se ukázala změna barvy tlačítka z šedé na zelenou. Pokud se tedy změní barva tlačítka 

na zelenou je obsluha informována, že zobrazované hodnoty jsou právě pro danou sadu, 

například DN 1000. Na Obrázek 60. Barevné vyplnění tlačítka je vidět, že toto podbarvení je 

opět vázáno na binární proměnou Zobrazení_DN1000.  
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Na obrázku je zobrazeno, že tlačítko bude zelené, pokud bude hodnota tato proměnné v logické 

jedničce. Jedná se tedy o tlačítko zobrazující sadu symbolů DN 1000.  

 

Obrázek 60. Barevné vyplnění tlačítka 

Změna proměnné je tedy zařízena a nyní je potřeba nastavit změnu viditelnosti na obou sadách 

Inmat DN1000 a DN1200. Z předchozí části je zřejmé, že pokud bude proměnná 

Zobrazení_DN1000 v logické nule, bude zobrazována sada Inmat DN 1200. Na  Obrázek 61. 

Viditelnost Inmat 1200 je zobrazeno nastavení pro viditelnost sady hodnot Inmat 1200 tak, že 

je propojena právě s proměnou Zobrazeni_DN1000. Dále je nastaveno, že viditelnost tohoto 

objektu je aktivní při logické nule. U druhé sady Inmat DN100 je nastaveno True, 1, On, pro 

zobrazení při logické jedničce.  

 

 Obrázek 61. Viditelnost Inmat 1200  

První funkční verze obrazovky Inmat je vidět na Obrázek 62. Obrazovka Inmat_v_v1 

v InTouch. Jedná se tedy o obrazovku zobrazenou v novém klientu InTouch 2017 na serveru 

s reálnými daty z teplárny Mělník. V horní části je vidět zeleně podbarvené tlačítko DN 1000, 

které signalizuje zobrazení sady hodnot Inmat 1000. Vpravo dole je vidět zelená signalizace. 

Regulace v aktuální a následující hodnotě DN 1000.  
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V levé části obrazovky jsou vidět aktuální hodnoty Inmat 1000, které se dají přepnout na 

hodnoty Inmat 1200 pomocí tlačítka DN 1200.  

 

Obrázek 62. Obrazovka Inmat_v1 v InTouch 

Obnovovací frekvence jednotlivých hodnot se velmi liší, a to v závislosti na důležitosti daného 

parametru. Většina dat má obnovovací frekvenci 500 milisekund. Parametry, jako jsou 

například meze, se načítají každých 5 sekund. Příkazy a povely se čtou pouze v případě, že jsou 

potřeba. Samozřejmostí je možnost nastavení obnovovací frekvence každé hodnoty 

individuálně.   
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Požadavky Pražské teplárenské na obrazovku Inmat se v průběhu tvorby této práce změnily tak, 

že došlo k minimalizaci počtu zobrazovaných hodnot, pouze na ty nejdůležitější.  

 

Obrázek 63. Obrazovka Inmat_v2 v InTouch 

Vznikla tedy obrazovka, která je vidět na Obrázek 63. Obrazovka Inmat_v2 v InTouch. 

Obrazovka je pozměněná, ale funkce je stejná. Byly odebrány nepotřebné symboly, jako je 

například proteklé množství v topné/vratné větvi, některé symboly byly přesunuty na vhodnější 

pozici ve sloupečku.  

 

11.5 Graf odběru 

Tento graf slouží operátorům na velínu pro přehled odběrů tepla v celé soustavě. Jedná se 

o hodinový graf, který každou celou hodinu začíná od nuly a předchozí hodnoty se vymažou 

a graf z minulé hodiny zmizí. Zobrazování hodnot do grafů není žádný veliký problém, jedná 

se pouze o nastavení grafu jako takového a propojení s hlídanou veličinou. Hlavním úkolem 

však bylo vytvořit v grafu trend, který ukazuje odběr na celou hodinu, kterou graf zobrazuje. 

Trend má informovat obsluhu o tom, jaký odběr bude v této hodině na základě hodnot, které 

jsou již v dané hodině k dispozici.  

Prvním krokem bylo vytvořit trend na hotový graf aktuálních hodnot. Tento trend by je měl 

v ideálním případě kopírovat. Tento pokus se ale stal neuskutečnitelným, protože bylo zjištěno, 

že graf má při zobrazování absolutní prioritu a není možné nad ním vykreslovat křivku, která 

byla vytvořena mimo graf.  
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Tato křivka byla tedy pod grafem a nebyla vidět.  

 

 

Obrázek 64. Graf odběru 

Na Obrázek 64. Graf odběru je vidět nově vytvořený graf. V horní části je zobrazen graf, který 

je vytvořen přímo ve vizualizaci. Obsahuje popisky os a další náležitosti. Jak již bylo uvedeno, 

není možné vykreslit nad graf potřebnou křivku odběru. Proto je vytvořen druhý graf ve spodní 

části. Je zřejmé, že oba grafy ukazují stejné hodnoty. Modrou přerušovanou čarou je vyobrazen 

trend, který je počítán z aktuálních hodnot odběru. Černou čarou jsou zobrazeny reálné 

naměřené hodnoty, které jsou v horním grafu zobrazeny modrou čarou. Červená čára 

ve  spodním grafu zobrazuje výslednou hodnotu odběrů na konci hodiny. Zelená křivka ve 

spodním grafu informuje obsluhu o aktuálním výkonu teplárny v Mělníce.   
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11.6 Nasazování nově vytvořených obrazovek 

Nově vytvořené obrazovky je potřeba zobrazit v klientovi. U většiny systémů pro práci 

s vizualizací je to velmi jednoduchý krok, který obnáší i jen zmáčknutí jednoho tlačítka nebo 

klávesy. U nasazení obrazovek v System Platform je to poněkud složitější. Nejprve je potřeba 

obrazovku uložit a zavřít. Všechny uložené obrazovky jsou vidět na Obrázek 66. Graphic 

Toolbox. V podokně Deployment je nutné nastavit aplikaci ViewApp, která je vidět na Obrázek 

67. Deployment. Nejdříve se vytvoří nová obrazovka pomocí tlačítka Add. V tomto případě 

byly vytvořeny celkem tři obrazovky Bilance, Síť a INMAT, jako je vidět na Obrázek 65. 

ViewApp. Celé prostředí je tvořeno dvěma panely. Hlavní panel 1 obsahuje vždy požadovanou 

obrazovku. Menší panel 2, který je umístěn vlevo, je nastaven jako vyskakovací z lišty 

a obsahuje nabídku tří obrazovek. Pokud operátor potřebuje zobrazit jinou obrazovku, přejede 

myší na lištu doleva a objeví se nabídka ostatních obrazovek. V jednotlivých obrazovkách se 

přidá do panelu 1 obrazovka, která má být přidělena. Dále se celá ViewApp uloží a zavře.  

 

Obrázek 65. ViewApp 
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Po nastavení ViewApp je možné nasazení vytvořených obrazovek. Stačí kliknout na ViewApp 

pravým tlačítkem a vybrat možnost deploy.  

 

 

Obrázek 66. Graphic Toolbox 

 

Obrázek 67. Deployment 

 

Obrázek 68. Průběh nasazení 

Poté se objeví okno Deploy, které ukazuje průběh nasazení, jako je vidět na Obrázek 68. Průběh 

nasazení. Pokud proběhne nasazení v pořádku, je možné zapnout klienta a zobrazit požadované 

obrazovky.  

 

11.7 Zprovoznění nového serveru se softwarovou verzí 2017  

Server s nejnovější verzí softwaru System Platform 2017 byl připojen do sítě Pražské 

teplárenské, aby bylo možné načítat potřebná data z technologie. Na samotný server je možné 

se připojit i ze zařízení, které je mimo síť Pražské teplárenské přes VPN (virtual private 

network) síť. Této možnosti bylo využito a pomocí vzdálené plochy bylo zahájeno 

zprovozňování nové verze. Při snaze zahájit komunikaci InTouch jako klienta s platformou 

došlo k problému, protože se nezobrazovaly na obrazovkách žádné hodnoty. Po 

několikahodinové snaze vyřešit tento problém se zjistilo, že stejná ArchestrA grafika vložená 

do starší verze klienta InTouch 2014 funguje. Jelikož je celý projekt konvertovaný z verze 

2014R2 SP1 do nové 2017 SP1, mohlo dojít k chybě při tomto převodu. Problém nebylo možné 

vyřešit, a proto byla kontaktována podpora společnosti Pantek. Problém byl podpoře popsán a 

vyžádala si další informace o verzích samotného softwaru a operačního systému, na kterém celé 

zařízení funguje.  

První možností bylo přeinstalovat kompletně celý software System Platform. Bohužel tento 

časově velmi náročný krok nepomohl.  
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Dále si podpora vyžádala systémové logy, z kterých zjistila, že při spouštění služeb Archestra 

Service Bus se objevuje chyba. Toto upozornění poukazovalo na nesprávně načtený 

konfigurační .xml soubor. Tento soubor mohl být poškozený nebo chyba mohla souviset 

s nastavením národního prostředí operačního systému Windows. A podpora si vyžádala právě 

tento .xml soubor, který je k nalezení v adresáři C:\ProgramData\ArchestrA\Service 

Repositories\Repository_Repository\ServiceRepository.config. Chybný soubor v tomto 

umístění byl nalezen a následně odeslán podpoře.  

Jelikož byl soubor naprosto prázdný, nemohly se služby ArchestrA Service Bus spouštět 

správně. V technické databázi bylo nalezeno dalších sedm podobných případů chyb.  

Na základě tohoto zjištění bylo doporučeno nastavit národní prostředí operačního systému 

na  US (United States) a zkusit vytvořit nový projekt. Poté opět zkontrolovat 

ServiceRepository.config. Změna národního prostředí také nepomohla, protože zmíněný 

soubor zůstal opět prázdný.  

Podpora poté poslala celý výše zmíněný soubor, který byl vyjmut z jiného počítače, na kterém 

celý software fungoval. Konfigurační soubor nahradil stávající prázdný. Tento krok pomohl 

celý problém vyřešit a celý systém již komunikoval. Vyřešila se tím i práce s Galaxy. Bylo 

možné nyní mazat a vytvářet nové projekty.  

Poté se vyskytly další problémy. Nová verze má například špatnou komunikaci s ActiveX 

prvky. Obecně se dá říci, že některé ověřené funkce ze staré verze v nové verzi nefungují. Pokud 

by bylo cílem zprovoznit kompletně celou vizualizaci Pražské teplárenské na novou verzi 2017, 

nebylo by to nyní možné.  

 

11.8 OMIMapApp 

Jedna ze zajímavých funkcí System Platform je aplikace OMIMapApp. Tato aplikace nabízí 

propojení vizualizace s reálnými mapami a práci s nimi. Je možné využít mapy od různých 

společnosti, jako jsou Google Maps, Bing, OpenStreet a nebo ESRI. Aplikace funguje tak, že 

mapa slouží jako podklad (pozadí) pro vytvořenou vizualizaci. Na mapě se mohou zobrazovat 

informace o jednotlivých zařízeních. S mapou se dá dále pracovat, přibližovat a oddalovat, 

posouvat. Je možné mít například při maximálním oddálení základní přehled o celé soustavě 

a při postupném přibližování se na mapě ke konkrétnímu zařízení se dozvědět bližší informace.  



68 

 

Tato funkce měla být použita i v této práci. Bohužel se ale ukázala jako nefunkční při použití 

s offline mapami. Přes to, že společnost vyvíjející tento software uvádí, že je možné používat 

OMIMapApp i offline, bylo po mnohahodinových pokusech zjištěno, že v době, kdy byla tato 

práce tvořena, podporuje pouze online mapy. Česká online podpora softwaru System Platform 

upřesnila, že využití offline map bude, ale nikdo neví kdy.  

V tomto případě jsou online mapy nevyužitelné, protože aplikační server je připojen na vnitřní 

síť pražské teplárenské a není tedy možné využívat data z internetu.  

Konkrétně byly zkoušeny mapy OpenStreet. Při práci s nimi se dá vybrat určitá část mapy, 

v tomto případě část středočeského kraje kolem Mělníka směr Praha a Praha samotná. Tím bylo 

zajištěno pokrytí celé Pražské teplárenské soustavy.  
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12 Závěr 

Bod 1: Proveďte porovnání minimálně dvou SCADA systémů. 

V první části jsem podrobně popsal čtyři softwary pro práci se SCADA systémy. Jedná se 

o  softwary System Platform od firmy Wonderware, Reliance 4 od firmy Geovap, TIA Portal 

od firmy Siemens a Control Web od firmy Moravské přístroje.  

Z důvodu mých dřívějších zkušeností s prvními třemi zmiňovanými systémy, jsem provedl 

jejich porovnání. Posuzoval jsem SCADA systémy z několika hledisek. Vlastnosti, které jsou 

pro práci s těmito systémy důležité, jsem u jednotlivých softwarů porovnal. Výsledkem je, že 

systémy Reliance 4 a System Platform razí podobnou strategii, ale liší se několika parametry, 

jako je například výkon. Odlišný princip má systém TIA Portal od firmy Siemens, který je 

platformou pouze pro produkty od této firmy.  

 

Bod 2: Proveďte analýzu stávajícího stavu vizualizační aplikace pro Pražskou teplárenskou 

soustavu (PTS). 

V kapitole 9 se zabývám analýzou stávajícího stavu vizualizace Pražské teplárenské soustavy. 

Výsledkem analýzy bylo zjištění, že aplikace funguje na softwaru System Platform ve verzi 

2014 R2 SP1. Celá vizualizace se skládá z několika desítek obrazovek, které na sebe navazují. 

Je tedy možné zobrazovat různé detaily jednotlivých technologií. Aplikace obsahuje titisíce 

objektů, které zpracovává celá síť výpočetní techniky. Jednotlivé symboly se skládají 

z nejrůznějších parametrů a je velmi náročné se v kompletní vizualizaci vyznat bez předešlého 

školení.  

 

Bod 3: Navrhněte inovaci vizualizace pro subsystém hlavního velínu. 

V této práci jsem navrhl inovaci tří obrazovek pro hlavní velín Pražské teplárenské soustavy. 

Jedná se o dvě obrazovky, které slouží jako přehled pro operátory na velínu v Třeboradicích. 

Třetí obrazovku jsem vytvořil pro zobrazení grafu odběru tepla s trendem pro následující 

hodinu. 

Obrazovka Síť vizualizuje celou teplárenskou soustavu od jejího počátku v teplárně Mělník až 

po ty nejvzdálenější stanice v Praze. Na obrazovce jsou zobrazovány nejdůležitější informace 

o horkovodu, jako jsou teploty a tlaky topných i vratných větví. Dále jsem na obrazovce přidal 
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přehledovou tabulku výkonů. Tato tabulka slouží operátorům pro rychlý přehled o výkonech 

jednotlivých tepláren v soustavě. Do přehledové tabulky výkonů jsem umístil i součtový člen, 

který zobrazuje celkový výkon všech tepláren, kromě teplárny ZEVO v Malešicích.   

Obrazovku Inmat Mělník jsem vytvořil pro zjednodušení práce operátorů. Tato obrazovka je 

sloučena ze dvou původních obrazovek Inmat 1000 a Inmat 1200. Z původních obrazovek byly 

vybrány ty nejdůležitější symboly a byly z nich vytvořeny dvě sady objektů. Tato obrazovka 

nově nabízí možnost přepínání mezi těmito sadami symbolů pomocí tlačítek v závislosti na 

požadavcích obsluhy.  

Na poslední obrazovku jsem umístil graf odběru. Tento hodinový graf obsahuje trend, který 

obsluhu informuje o odběru tepla v aktuální hodině. Požadavkem bylo, aby trend ukazoval 

výsledný odběr na konci hodiny z dat, které jsou již v dané hodině k dispozici.    

 

Bod 4: Odzkoušejte v praxi navržené řešení.  

Zprovoznění serveru s novou verzí System Platform 2017 bylo úspěšné. Konvertování celého 

vizualizačního řešení PTS na novou verzi se mi podařilo, ale není plně funkční. Pří práci 

s novým softwarem jsem zjistil, že obsahuje velké množství chyb a nedostatků. Plné fungování 

vizualizace není v tuto chvíli možné.  

I přes to, jsem všechny nově vytvořené obrazovky úspěšně odladil a odsimuloval na serveru, 

který je připojen do sítě Pražské teplárenské soustavy. Z této sítě je InTouch klient schopen 

načítat správná data do vizualizačních obrazovek.  

Na obrazovce Síť fungují všechny zobrazované hodnoty včetně jejich mezí. Obrazovka Mělník 

Inmat je také funkční, a to včetně přepínání mezi sadami hodnot Inmat 1000 a 1200. Poslední 

obrazovka s hodinovým grafem zobrazuje všechny požadované parametry.  
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17 Přílohy 

17.1 Průběh instalace System Platform 2017 

 

Obrázek 69. Volba instalačního módu 

 

Obrázek 70. Volba instalačních balíčků 

 

Obrázek 71. Volba adresáře instalace 

 

Obrázek 72. Volba jazyka instalace 
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Obrázek 73. Nastavení jména a hesla 

 

Obrázek 74. Potvrzení instalace 

 

Obrázek 75. Průběh instalace 
 

Obrázek 76. Dokončení instalace 

 

Obrázek 77. Nastavení parametrů serveru 

Obrázky 69 až 77 zobrazují kompletní instalaci softwaru Wonderware System Platform 2017. 
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Na Obrázek 69. Volba instalačního módu, je možné nastavit instalační mód, v tomto případě 

Product Based Selection. Na dalším obrázku je možnost vybrat jaké komponenty softwaru 

budou nainstalovány. Obrázek 71. Volba adresáře instalace, zobrazuje nejen kam se software 

nainstaluje, ale také celkovou velikost, kterou na disku zabere. Dále je zobrazen kompletní 

seznam komponent, které budu nainstalovány. Obrázek 72. Volba jazyka instalace a Obrázek 

73. Nastavení jména a hesla, slouží k nastavení jazyku a přihlašovacích údajů pro komunikaci. 

Další nastavení se věnuje SQL Serveru. V našem případě byly vybrány komponenty které 

ke  svému provozu vyžadují SQL Server, takže je nutné ho nainstalovat také. Další dvě 

obrazovky na Obrázcích 76. a 77. zobrazují stav instalace. Poslední okno se týká konfigurace 

licenčního serveru. Tato možnost je důležitá především při použití licenčního serveru na jiném 

počítači, než je počítač na kterém bude software používán. 

 

17.2 Licencování System Platform  

Při licencování System Platform, je potřeba mít nainstalovaný jakýkoliv internetový prohlížeč. 

Defaultně je v operačním systému vždy nainstalován alespoň Internet Explorer, který se dá 

použít. V tomto případě byl nainstalován na počítači i prohlížeč Opera. Na Obrázek 78. Cesta 

k Licenčnímu manažéru je vidět, že lze použít oba prohlížeče.   

 

Obrázek 78. Cesta k Licenčnímu manažéru 

Požadavkem na licencování System Platform bylo, že licence musí být funkční i Offline. 

Jelikož server nebude připojen z bezpečnostních důvodu k internetu, je nutné zajistit, aby byly 

licence plně funkční i offline. Tuto možnost licencování System Platform umožňuje a byla také 

využita. Licenci jako takovou je nutno aktivovat přes internet, ale je umožněno, licenci 

aktivovat na jiném počítači, který nemá se System Platform nic společného, a to přes webové 

rozhraní. Tato aktivovaná licence se posléze přesune zpět na offline licenční server a může se 

využívat. Celý postup je popsán v následující části práce. Konkrétní názvy a označení licencí 

jsou zamazány z bezpečnostních důvodů.  
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Zástupce který je nastaven operačním systémem k otevření v Opěře je License Manager. 

Po  jeho otevření se otevře obrazovka, která je znázorněna na Obrázek 79. Základní stránka 

licenčního manažeru. 

 

Obrázek 79. Základní stránka licenčního manažeru 

Pokud chceme aktivovat licenci, otevřeme nabídku Servers a zvolíme možnost Activation 

settings, jako je vidět na Obrázcích 81. a 82. 

 

 

Obrázek 80. Přechod do aktivace licencí 

 

 

Obrázek 81. Výběr formy licencování 

Jelikož je v tomto případě potřeba Offline licence, zvolí se na Obrázek 81. Výběr formy 

licencování možnost Offline Activation. Po návratu na možnost Server se objeví rozšířená 

nabídka jako je vidět na Obrázek 82. Základní obrazovka licencí. 
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Obrázek 82. Základní obrazovka licencí 

Dále je zapotřebí přidat zakoupenou licenci. Pomocí tlačítka Add License na předchozím 

obrázku se otevře okno License Activation. V tomto okně, které je vidět na Obrázek 83. Přidání 

nové licence, se dá pomocí Browse license file, vybrat v adresáři potřebná licence k aktivaci. 

Licence mají příponu .XML. Jeden licenční soubor může obsahovat více licencí. V tomto 

případě je licenční soubor vybrán na Obrázek 84. Výběr licenčního souboru. 

 

Obrázek 83. Přidání nové licence 
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Obrázek 84. Výběr licenčního souboru 

Po výběru a následném otevření požadované licence, se obrazí v předchozím okně License 

Activation. Na Obrázek 85. Přidané licence na serveru, jsou vidět licence dvě. Jedna z nich je 

již staršího data a druhá je aktuální. Cílem je licenci aktivovat, nejen přidat. Je tedy nutné vybrat 

požadovanou licenci a vpravo dole dát Activate. Jelikož ale počítač není připojen k internetu, 

není možné licenci aktivovat tak jednoduše.  

 

Obrázek 85. Přidané licence na serveru 
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Pokud chceme licenci aktivovat Offline, v okně které je zobrazeno na Obrázek 89. Offline 

aktivace licence, je nutné vybrat možnost Request Activation/Deactivation. Kliknutím na tuto 

možnost se vytvoří soubor s názvem send*.sync, který je možné použít na libovolném zařízení, 

které má přístup k internetu. Pomocí tohoto souboru a stránky 

http://licenseactivation.wonderware.com je možní licenci aktivovat.  

 

Obrázek 86. Začátek aktivace licence 

Po přesunutí se na tuto stránku se zobrazí stránka viz Obrázek 86. Začátek aktivace licence. 

Zde se nahraje vygenerovaný soubor pomocí Choose file a po opsání kontrolních znaků viz 

Obrázek 87. Kontrola anti-bot, je možné soubor nahrát kliknutím na Upload File. Soubor se 

nahraje na stránky a po chvíli se vygeneruje nový soubor s názvem recv*.sync, které je možné 

zpět uložit do počítače viz Obrázek 88. Vytvoření aktivní licence. 

http://licenseactivation.wonderware.com/
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Obrázek 87. Kontrola anti-bot 

 

Obrázek 88. Vytvoření aktivní licence 

 

Tímto nově vygenerovaným souborem je možné za pomoci výběru Recieve Activation/ 

Deactivation na Obrázek 89. Offline aktivace licence aktivovat danou licenci na Licenčním 

serveru. 

 

Obrázek 89. Offline aktivace licence 

 

 

Obrázek 90. Licence aktivována 
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Na Obrázek 90. Licence aktivována, je vidět že vybraná licence je opravdu aktivována. Druhá 

nepoužívaná licence byla odstraněna možností Remove. 

 

17.3 Tvorba nového projektu TIA Portal V15 

Při první spuštění TIA Portal se zobrazí Startovací okno viz Obrázek 91. TIA základní 

obrazovka V tomto okně je mnoho možností, které souvisí s projekty, jako otevření stávajícího, 

vytvoření nového a nebo migrace z jiné verze TIA Portal. Dále je tu možnost přejít na tutorial, 

který je na oficiálních stránkách Siemens, zobrazení instalovaného softwaru a nebo nápověda.  

 

Obrázek 91. TIA základní obrazovka 

Pro vytvoření nového projektu se vybere možnost Create new project. Tím se otevře nové okno, 

které je vidět na Obrázek 92. Parametry nového projektu Zde je možné zvolit název projektu, 

cestu kde bude projekt uložen, autora projektu a komentář.  

 

Obrázek 92. Parametry nového projektu 

 

Obrázek 93. Zakládání Projektu v TIA 
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Na Obrázek 93. Zakládání Projektu v TIA, je vidět okno které informuje o stavu vytváření 

projektu. Po jeho vytvoření okno zmizí a nabídka se změní viz Obrázek 94.  Nabídka projektu 

TIA. V této nabídce je na výběr konfigurace zařízení PLC + HMI panelů.  

 

Obrázek 94.  Nabídka projektu TIA 

Nejvhodnější je začít s konfigurací zařízení, které budou nainstalovány. Otevře se tedy možnost 

Configure device a vybere možnost Add new device. Na Obrázek 95. Přidání nového PLC bylo 

vybráno PLC řady SIMATIC S7-1200, typ 1212C AC/DC/Rly. V horní části je také možnost 

dané zařízení pojmenovat. Po stisknutí Add je zařízení přidáno do projektu, který se otevře. Pro 

přidání HMI panelu, na který se vizualizace tvoří, je nutné přidat nové zařízení přes tlačítko 

Portal view, vlevo dole. Tím se otevře obrazovka viz Obrázek 96. Přidání nového HMI panelu 

Byl vybrán konkrétně panel řady SIMATIC Comfort, model TP1200 Comfort. Jedná se o 

dvanáctipalcový HMI panel.  
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Obrázek 95. Přidání nového PLC 

 

Obrázek 96. Přidání nového HMI panelu 

 

Po přidání panelu se otevře nové okno, které představuje průvodce nastavením panelu.  

 

Obrázek 97. Propojení HMI s PLC 

 

Obrázek 98. HMI uspořádání 
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Obrázek 99. HMI Alarmy 

 

Obrázek 100. Základní HMI obrazovky 

 

 

Obrázek 101. Nastavení základního stromu obrazovek 

 

Obrázek 102. Nastavení základních tlačítek HMI 

 

Obrázky 100. až 103. ukazují krok po kroku základní nastavení HMI panelu. Nejdříve bylo 

nastaveno propojení HMI panelu s předem přidaným PLC. Toto propojení probíhá automaticky 

po vybrání příslušného PLC, v tomto případě PLC_1. na dalším obrázku je vidět nastavení 

uspořádání, rozlišení apod. Na Obrázek 100. Základní HMI obrazovky se nastavují Alarmy. 

V tomto  případě bylo zachováno původní nastavení. Bylo vytvořeno Alarmové okno, 

na  kterém se zobrazují alarmy a eventy. Na dalším obrázku bylo zvoleno vytvoření Základní 

Root obrazovky + dalšího okna Screen0. Další nastavení umožňuje vytvoření systémových 

obrazovek, které slouží k nejrůznějším funkcím. Poslední část nastavení je věnována základním 

tlačítkům, které jsou přímo softwarem vloženy na základní obrazovky. Po dokončení tohoto 

nastavení je možné přejít do zobrazení Project. Uživateli se zobrazí TIA Portal v základním 

zobrazení projektu viz Obrázek 103. Nově vytvořený projet TIA Portal  
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Obrázek 103. Nově vytvořený projet TIA Portal 

V horní části okna je vidět základní nabídka, která umožňuje nastavování projektu, oken, 

viditelnost a různých dalších nabídek. Pod lištou s textovými tlačítky je lišta rychlého přístupu 

s nejdůležitějšími funkcemi, jako je například ukládání, otevírání nových projektů, tlačítka zpět 

a dopředu, kompilace, nahrání do PLC a nebo online komunikace se zařízeními.  

Horní okno v levé části zobrazuje přehled zařízení a programů, oken vytvořených pro dané 

zařízení. V tomto případě je vidět HMI Panel, pod kterém jsou připraveny obrazovky viz 

konfigurace a nastavení HMI panelu. Konkrétně na Obrázek 106. Reliance volba rozlišení je 

zobrazena obrazovka Root screen, která je zelenou šipkou označena jako základní, takže se 

vždy v HMI zobrazuje jako první. To platí i po nahrání programu do reálného HMI panelu. 

V okně vlevo dole s názvem Detail View najdeme podrobnosti k nahoře vybranému zařízení 

a  nebo záložky.  

Okno ve spodní části obrazovky má mnoho využití. Je to složeno ze šesti záložek, které jsou 

rozděleny do dvou trojic vlevo a vpravo. Levá část slouží k sledování stavu projektu co se týče 

chyb a nastavení. Je zde přímo i záložka Compile, která slouží ke kompilaci a následné opravě 

možných chyb, které vznikly při tvorbě programu. V pravé části je asi nejdůležitější záložka 

Properties, tedy možnosti, která slouží k nastavování jednotlivých parametrů téměř všeho, co 

v TIA Portal můžeme využít. 

V pravé části je šest různých záložek. První záložka, která je vidět na Obrázek 103. Nově 

vytvořený projet TIA Portal, slouží k přidávání nových objektů. Záložka Animations slouží 
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k nastavování viditelností a překrývání. Jako další je Layout, který pracuje s vrstvami 

vizualizace. Za zmínku stojí ještě záložka Libraries, která se využívá k přidávání nových 

knihoven, kterých Siemens nabízí veliké množství.  

Nakonec je tu hlavní obrazovka, kde je vidět přímo obrazovka HMI panelu. Jedná se o základní 

obrazovku. Nahoře je vidět její název, logo Siemens, které tam bylo vloženo při prvotním 

nastavení HMI panelu. Stejně tak je vpravo nahoře čas a dole tři základní umístění pro tlačítka. 

Vlevo nahoře jsou také přidána dvě tlačítka Screen0 a Systém Screen. Tato dvě tlačítka vedou 

na stejně pojmenované obrazovky a byly také přidány automaticky TIA Portalem.    

 

17.4 Tvorba nového projektu Reliance 4 

Po prvním zapnutí programu Reliance 4 Designer se zobrazí vítací okno viz Obrázek 104. 

Reliance volba akce, na kterém je možné vybrat možnosti otevření stávajícího nebo vytvoření 

nového projektu. Dále je  možnost shlédnutí výukových videí na youtube.com. Dále se zde 

nachází odkaz na oficiální internetové stránky Reliance 4 a nápověda. 

Po zvolení možnosti vytvoření nového projektu se Reliance zeptá na název projektu a jeho 

umístění na disku počítače, jako je vidět na Obrázek 105. Reliance umístění projektu. Na dalším 

Obrázek 106. Reliance volba rozlišení je možné zvolit rozlišení obrazovky a následuje možnost 

aktivace šifrování projektu, která je vidět na Obrázek 107. Reliance šifrování projektu. 

Po  stisknutí tlačítka další se zobrazí okno se souhrnnými informacemi o projektu. Na Obrázek 

108. Reliance komentář projektu je vidět, že projekt byl zakládán pod názvem Projekt4 

uživatelem Žídek dne 23.4.2018 v 9:14. Po potvrzení těchto informací se zobrazí nabídka jestli 

uživatel chce vytvořit vizualizační okno. Pokud ano, je nutné zaškrtnout možnost viz Obrázek 

109. Dokončení založení projektu a dokončení zakládání projektu provést tlačítkem. Tímto se 

otevřou poslední dvě okna, která jsou vidět na Obrázek 110. vytvoření nového okna a 112. 

Pomocí těchto dvou oken se specifikují názvy oken a jejich rozmístění. Na Obrázek 112. Nově 

vytvořený projekt Reliance 4, je vidět výsledné okno v novém projektu.  
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Obrázek 104. Reliance volba akce 

 

Obrázek 105. Reliance umístění projektu 

 

Obrázek 106. Reliance volba rozlišení 

 

Obrázek 107. Reliance šifrování projektu 

 

Obrázek 108. Reliance komentář projektu 

 

Obrázek 109. Dokončení založení projektu 

 

Obrázek 110. vytvoření nového okna 

 

Obrázek 111. Uspořádání nového okna 
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Obrázek 112. Nově vytvořený projekt Reliance 4 


