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Abstrakt 

Cílem této práce je porovnání řídících systémů pro řízení tramvajové smyčky od dvou různých 
výrobců PLC. V teoretické části je popsána problematika tramvajového provozu a jeho řízení. Praktická 
část se soustřeďuje na vytvoření zkušebního pracoviště, analýzu funkce nového řídícího systému a jeho 
ověření. 

 

 

 

Abstract 

The aim of this work is to compare control systems for tram loop control from two different 
PLC manufacturers. The theoretical section describes the issue of tram traffic and its management. The 
practical part focuses on creating a test site, analysing the function of the new management system 
and verifying it. 
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1 Úvod 

Bakalářská práce vznikla na základě působení firmy Elektroline v oblasti řízení tramvajové 
dopravy. Hlavním smyslem této práce je vyzkoumat, zda by nebylo výkonnější a výhodnější provozovat 
řídící systém na jiném výrobci PLC, než je nyní. Stávající řešení je realizováno na PLC od výrobce B&R. 
Potenciálním nástupcem by mohl být PLC od výrobce PILZ.   

V první části se bude práce zabývat obecně problematikou tramvajového provozu a jeho řízení 
signalizačním systémem, který zajišťuje firma Elektroline. V další části je popsáno řešení přechodu na 
nové PLC od výběru HW až po samotné otestování na zkušebním simulátoru. V poslední části dojde ke 
zhodnocení výsledků celé práce. 

Prvním krokem bude vytipování nového HW od výrobce PILZ na základě stávajícího řešení a 
seznámení se s ním. Po sestavení celého pracoviště dojde k přepsání kódu pro řízení dané tramvajové 
smyčky. Dále bude následovat připojení na zkušební simulátory, kde se ověří funkčnost programu. 
V této části budou testovány 3 možné situace.  

Na základě výsledků simulace dojde k následnému porovnání obou výrobců z hlediska několika 
kritérií. Z těchto závěrů se vyhodnotí, zda by přechod na nového výrobce byl výhodnější, či nikoliv.  
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1.1 SIL – Safe Integrity Level 

Funkční bezpečnost je taková bezpečnost, kterou řídící systémy poskytují celému procesu nebo 
závodu. Koncept funkční bezpečnosti vznikl v reakci na rostoucí potřebu lepší důvěry v bezpečností 
systémy.  

Samotná zkratka SIL znamená úroveň bezpečnostní integrity. Se SIL jsou spojeny čtyři úrovně: SIL 
1, SIL 2, SIL 3 a SIL 4. Čím vyšší je úroveň, tím vyšší je úroveň bezpečnosti a nižší pravděpodobnost 
nesprávného fungování systému. S rostoucí úrovní SIL však rostou i náklady na systém. Speciálně 
náklady na systémy se SIL 4 jsou tak složité a nákladně, že jejich implementace je prakticky nemožná.  

Samotné komponenty nemají hodnocení SIL. Jsou pouze vhodné pro použití v dané úrovni, ale 
nejsou jednotlivě hodnoceny podle SIL. Pouhý nákup vhodných komponent SIL 2 nebo SIL 3 nezaručuje 
systém v dané úrovni. Senzory a konečné prvky jsou vhodné pouze pro použití v konkrétních 
prostředích SIL a pouze uživatel může zajistit správnou implementaci bezpečnostního systému. Aby 
bylo možné úspěšně dosáhnout požadované úrovně snížení rizika, musí být systém používaný 
způsobem, pro který byl určen.  

Pro každou bezpečnostní funkci musí být identifikovány kritické prvky (dílčí systémy). Z návrhu 
těchto systémů musí vyplynout úroveň SIL.  

 

2 PLC 

Jedná se o programovatelný logický automat, který se používá pro řízení procesů, automatizování 
montážních linek, ovládání strojů v reálném čase, ale může být využíván také například ve 
zdravotnictví, energetice atd… Zkratka PLC je odvozena z anglického Programmable Logic Controller. 
[1][8] 

2.1 Složení 

Základem každého PLC systému jsou dva hlavní komponenty: centrální procesorová jednotka 
(CPU) a digitální/analogové vstupní a výstupní moduly (I/O moduly). Hlavní úkolem CPU je řízení celého 
programu. I/O moduly pracují jako rozhraní mezi výstupním zařízením (např. strojem) a 
mikroprocesorem.                  
[3] 

2.2 Rozdělení 

Samotná PLC se dělí z hlediska konstrukce na dvě skupiny: 

 Kompaktní 

U kompaktních systémů jsou všechny komponenty obsaženy v jednom zařízení. Mezi 
komponenty patří CPU, digitální a analogové I/O moduly, základní podpora komunikace a někdy 
také napájecí zdroj.                                                                                                                                                                      
[3]                                          
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 Modulární  

V tomto případě jsou komponenty rozděleny do modulů. Výhodou modulárních PLC je 
možnost přidávat další moduly podle potřeby (s ohledem na limity systému).  

 

                         Obr. 1 – Blokový diagram modulárního PLC [1] 

 

2.3 Princip činnosti 

Základním principem PLC je práce v cyklech. V první fázi operačního cyklu jsou vzorkovány 
vstupní signály. Získané informace ze vstupních jednotek se ukládají do obrazů vstupů (paměti). 
Následuje provádění programů. To je realizováno prostřednictvím instancí. Automaty jsou schopné 
provádět více takových instancí najednou a tato vlastnost se nazývá multitasking. Po zpracování 
programu se data pro obsluhu akčních členů zapisují do obrazů výstupů (paměti) podle pořadí instrukcí. 
Odtud se obrazy výstupů po ukončení programu posílají do výstupních periferií.                   
[2][8]                                  
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2.4 Norma IEC/EN 61131 

Tato mezinárodní norma pro programovatelné řídící systémy zahrnuje souhrn požadavků na 
moderní PLC. Popisuje postupy a zákonitosti, kterými by se měl programátor řídit. Dělí se na několik 
částí a jednotlivé části normy jsou určeny jak technickému vybavení, tak i programovému. U nás v ČR 
byly přijaty následující části: 

 ČSN EN 61 131-1 Programovatelné řídící jednotky – Část 1: Všeobecné informace 
 ČSN EN 61 131-2 Programovatelné řídící jednotky – Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky 
 ČSN EN 61 131-3 Programovatelné řídící jednotky – Část 3: Programovací jazyky 
 ČSN EN 61 131-4 Programovatelné řídící jednotky – Část 4: Podpora uživatelů 
 ČSN EN 61 131-5 Programovatelné řídící jednotky – Část 5: Komunikace 
 ČSN EN 61 131-7 Programovatelné řídící jednotky – Část 7: Programování fuzzy zařízení        

[6] 

Část třetí se zabývá samotným programováním PLC a dělí na dvě základní složky – společné prvky 
a programovací jazyky. Do společných prvků můžeme zahrnout například datové typy, proměnné, 
programové organizační jednotky, funkce, funkční bloky, programy, literály, identifikátory atd… 
Programovací jazyky dělíme na textové a grafické. Tato část normy je tedy určena pro standardizaci 
programovacích jazyků sloužících pro programování PLC a sjednocení společných prvků. Díky tomu 
můžeme programovat PLC od různých výrobců, které využívají jiná vývojová prostředí, ale zápis je 
téměř stejný.  

2.4.1 Proměnná 

Proměnné jsou určeny pro identifikaci datových objektů a umožňují manipulaci s nimi a 
uchovávají určitou informaci během vykonávání programu. Název je určen programátorem a definují 
se v deklarační části programu. Tato část je zahájena slovem VAR a záleží na tom, o jakou proměnnou 
se jedná. Pokud chceme deklarovat vstupní nebo výstupní proměnnou, napíšeme VAR_INPUT, resp. 
VAR_OUTPUT. Mimo proměnných můžeme v této části deklarovat i konstanty. Na konci deklarační 
části musí být klíčové slovo END_VAR. Mohou nabývat různých hodnot podle jejich datového typu.   

Podle působení proměnných je můžeme rozdělit na lokální a globální. Rozdíl mezi nimi je ten, 
že lokální proměnná je omezena pouze na danou programovou organizační jednotku, zatímco globální 
proměnná může fungovat v rámci celého projektu.              
[4] 

2.4.2 Datové typy 

Datové typy určují použití, rozsah a způsob uložení proměnné v paměti. Definují význam 
hodnot, kterých může proměnná nabývat.  

Nejjednodušším datovým typem je formát BOOL, který může nabývat pouze dvou logických 
hodnot – TRUE, FALSE.  

Dalším druhem jsou celočíselné typy. Ty mohou nabývat celých čísel v rozsahu, který je daný 
samotným typem. Nejznámějším je datový typ INTEGER (INT). Velikosti tohoto typu je 16 bitů a může 
tedy nabývat hodnot (-32768 až +32767). Pokud bychom požadovali, aby hodnota nabývala větších 
rozměrů, můžeme použít datový typ Double integer (DINT), který má délku 32 bitů. Naopak v případě, 
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že budeme v programu pracovat s malými čísly, můžeme použít Short integer (SINT), který disponuje 
délkou 8 bitů. Existuje také UINT, což je klasický INT bez znaménka. 

V různých případech je potřeba v programu počítat s desetinnými čísly. K takové situaci slouží 
datový typ REAL, který má délku 32 bitů a může nabývat i desetinných čísel. Podobně jako u integeru 
je možnost pro rozšíření na 64 bitů, kterou zajistí Long real (LREAL).             
[4] 

Existuje i spousta dalších datových typů, jako například BYTE, WORD, DATE, TIME, STRING atd…  

 

2.4.3 Programové organizační jednotky (POU) 

Programová organizační jednotka (angl. Program Organization Unit) je při programování podle 
normy IEC/EN 61131-3 základním pojmem. Jednotlivé POU mohou být vytvořeny programátorem, 
výrobcem PLC nebo dodány třetí stranou. Všechny typy POU mají stejnou strukturu.           
[4] 

 

                           Obr. 2 – Struktura POU [7] 

 

POU se dělí na tři základní typy: 

 Funkce (function) 
 Funkční blok (function block) 
 Program (program) 

 

2.4.3.1 Funkce 

Funkce zpracovává vstupní parametry a předává jediný výstupní parametr. Tento výstupní 
parametr je závislý pouze na aktuální hodnotě vstupních parametrů. Jedná se o nejjednodušší typ POU.  

Mezi standardní funkce, které můžeme najít v knihovně daného vývojového prostředí, patří 
základní matematické operace, jako například: sčítání, odčítání, násobení, umocňování apod. U těchto 
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funkcí nepotřebujeme znát předchozí stav parametrů. To je hlavní vlastností funkce. Dále existují 
funkce jako například pro konverzi datových typů, porovnání dvou nebo více vstupních parametrů 
funkce, výčtové funkce apod.  

Uživatel má také možnost si vytvořit svoji vlastní funkci. Funkce je deklarována v paměti 
programu a při volání se nevytváří její kopie. To znamená, že se funkce pouze provede a předá svoji 
výstupní hodnotu (parametr).                   
[4] 

 

2.4.3.2 Funkční blok (FB) 

Na rozdíl od funkce může FB uchovávat ve vnitřních proměnných informace o stavu 
z předchozího volání. Můžeme se na ně dívat jako na integrované obvody. 

Pro volání FB je nutné ho deklarovat. V každém místě, kde je FB volán, se navíc provede 
instance. Každá instance má své jméno (identifikátor) a datovou strukturu. To je soubor všech 
vstupních, výstupních a vnitřních proměnných. Všechny hodnoty těchto proměnných se uchovávají od 
vykonání FB k dalšímu. Proto při opakovaném volání se stejnými vstupními parametry je běžné, že FB 
předává jiné hodnoty výstupních proměnných.  

Mezi základní funkční bloky patří klopné obvody (RS, SR), detekce náběžné (R_TRIG) a sestupné 
hrany (F_TRIG), různé čítače (CTU, CTD, CTUD), časovače (TON, TOF), regulátory (PID), apod.  

Stejně jako u funkce si funkční blok může vytvořit sám uživatel podle vlastních představ a 
potřeb.  

Pokud je jednou FB vytvořen, můžeme ho opakovaně použít v daném nebo i v jiném programu. 
Pro každé volání FB se vytvoří nový datový blok se stejnou strukturou.             
[4] 

 

2.4.3.3 Program 

„Program je vrcholnou programovou jednotkou v uživatelském programu. V normě je 
definován jako „logický souhrn programovacích jazyků a konstrukcí nutných pro zamýšlené zpracování 
signálů, které je vyžadováno pro zamýšlené zpracovaní řízení stroje nebo procesu systémem 
programovatelného automatu.““ [4]. 

Je to vlastně souhrn všech funkcí a funkčních bloků. Řídící jednotka vykonává pouze program. 
V něm voláme funkce a funkční bloky. Program může být zapsán jakýmkoliv definovaným 
programovacím jazykem normy.  

 

2.4.4 Programovací jazyky 

Velká výhoda použití PLC spočívá ve standardizovaném způsobu programování podle normy 
IEC 61131-3. Ta nám zajistí sjednocení datových a programových struktur a způsobu programování 
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nezávisle na výrobci a typu PLC. Příkazy tedy mohou být zapsány pomocí několika typů programovacích 
jazyků podle toho, jaký typ je pro naši aplikaci nejvhodnější.  

Programovací jazyky dělíme na 2 základní skupiny: 

 Textové jazyky  

Structured Text (ST) – jazyk strukturovaného textu 

Instruction List (IL) – jazyk seznamu instrukcí 

 Grafické jazyky 

Ladder Diagram (LD) – jazyk kontaktních schémat 

Function Block Diagram (FBD) – jazyk funkčních blokových schémat                  
[5] 

2.4.4.1 Structured Text (ST) 

Jedná se o výkonný vyšší programovací jazyk, který má kořeny v jazycích Pascal a C. Použití je 
vhodné pro programování složitějších výpočetních algoritmů, práci s daty, řetězci a databázemi, ale 
také pro definování FB. Využívá se i pro zpracování analogových signálů. Naopak pro zpracování většího 
množství digitálních signálů není ST úplně vhodný z důvodu nepřehlednosti. Syntaxe jazyka je 
definována výrazy a příkazy. Příkazy jsou psány do řádku, kde jich může být více za sebou a jsou 
odděleny středníkem.                 
[5] 

2.4.4.2 Instruction List (IL) 

Kód psaný v IL je složen z posloupností základních operací, které představují základní instrukce. 
Každá instrukce začíná na novém řádku. Slouží většinou pro psaní menších podprogramů, které jsou 
volány v hlavním programu.  Tyto menší programy nejsou náročné na výkon řídícího systému 
Nevýhodou může být nepřehlednost a špatná orientace v programu.             
[5] 

2.4.4.3 Ladder Diagram (LD) 

Způsob zápisu programu pomocí grafického jazyka LD vychází z reléové logiky. Jedná se o jeden 
z nejpopulárnějších programovacích jazyků PLC. Hlavní části jsou 2 příčky na stranách, které představují 
nejčastěji 0 a +24 V. Příkazy se skenují zleva doprava a program probíhá od shora dolů. Nejčastější 
využití je pro aplikace, kde se nachází velké množství logických signálů a operací s nimi.         
[5] 

2.4.4.4 Function Block Diagram (FBD) 

Tento grafický jazyk umožňuje programování pomocí bloků, kterými je možné realizovat různé 
funkce. Jednotlivé bloky jsou propojeny čarami. Vstupní proměnné se připojují k blokům z levé strany. 
Typ každé proměnné musí být totožný s typem připojeného vstupu. Výstupní proměnné se připojují 
z pravé strany a musí odpovídat příslušnému datovému typu. Výstupem může být vnitřní nebo výstupní 
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proměnná. Zápis je velice přehledný a vhodný pro realizaci řídících sekcí.                
[5] 

2.5 B&R 

Celým názvem B&R Industrial Automation GmbH je rakouská společnost pro automatizaci a 
řízení procesů. Byla založena v roce 1979 a sídlí v Eggelsbergu ve spolkové zemi Horní Rakousko. 
Zabývá se hlavně řídícími systémy strojů a továren, HMI a řízení pohybu. Její použití pro aplikace a 
procesy nabízí úroveň bezpečnosti až SIL 3. 

 

2.6 PILZ 

Německá firma PILZ byla založena roku 1948 a zabývá se oborem bezpečné automatizace. V této 
oblasti je komplexním poskytovatelem řešení pro bezpečnostní a automatizační techniku. Stejně jako 
B&R dokáže PILZ realizovat aplikace až do úrovně bezpečnosti SIL 3. 

 

3 Tramvajový provoz 
 

3.1 Signalizační systém (signaling system) 

Signalingový (signalizační) systém je určen k řízení tramvajového provozu. Podle příkazu z 
komunikačního zařízení tramvaje nebo podle signálu z umístěného tlačítka na platformě umožňuje 
systém jízdu skrz zónu. Tento systém zajišťuje bezpečnost provozu na jednom kolejovém úseku.  

Signalizační systém přijímá příkaz ze zařízení TWC (Tram-Wayside Communication), které slouží 
pro tramvajovou komunikaci. Podle přijatého příkazu systém kontroluje dostupnost požadované trasy. 
Ověří se, zda nemůže dojít ke kolizi, zarezervuje trasu a přehodí výhybky. Dále systém zabraňuje 
výhybce v pohybu a zobrazuje její stav na signálové lampě PPI. Trasa je připravena a signalizační systém 
umožňuje, aby tramvaj pokračovala na jednokolejný úsek zobrazením „GO“ na návěstidle. Řidič smí 
jezdit po úseku pouze v případě, že není obsazen z opačného směru. Je-li obsazen z opačného směru, 
pak signalizační systém neumožňuje řidiči pokračovat a řidič musí čekat na to, až bude úsek volný. 
Pokud trasa není připravena, je na lampě zobrazen signál „STOP“. Systém také zahrnuje topný systém 
řízený meteostanicí. Vytápění je zapnuto a automaticky se vypne podle počasí a předdefinovaných 
parametrů.  

Základem signalizačního systému jsou rozvaděče, které spojují všechny prvky systému. 
Rozváděče jsou propojeny optickou nebo metalickou sítí. Výhybky jsou řízeny signalizačním systémem 
podle aktivních tras, na nichž jsou postaveny požadavky získané prostřednictvím komunikačních 
zařízení TWC. Komunikační zařízení TWC jsou umístěna na trati ve vhodné vzdálenosti před řízenou 
zónou. Alternativní metoda k TWC žádosti o trasu je použití ručního tlačítka nebo dálkového příkazu 
vydaného dispečerem. PPI lampy jsou umístěny poblíž výhybky tak, aby byly jasně viditelné pro řidiče 
při příjezdu k přepínači. PPI lampa také ukazuje řidiči polohu výhybky a její stav blokování. Signalizační 
systém zahrnuje kolejové obvody instalované v kolejích, které se používají pro blokování výhybky. 
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Výhybka je uzamčena okamžitě po přijetí žádosti o trasu. Jakmile tramvaj po průjezdu uvolní příslušné 
kolejové obvody, výhybka se odemkne a může být použita jinou tramvají. Pokud je výhybka uzamčena, 
tak nemůže být náhodně přehozena pod tramvaj. Pro splnění požadavku SIL2 jsou použity dva kolejové 
obvody pro každou výhybku. Vjezd a výjezd z úseku je vyhodnocen také pomocí kolejových obvodů. 
Rozvaděč také řídí vytápění výhybek, které se zapínají nebo vypínají podle předdefinovaných 
parametrů a dat z meteorologické stanice. V každém rozvaděči je dotykový panel pro vizualizaci všech 
provozních parametrů a stavů. Všechna data z provozu a ze systémové diagnostiky jsou archivována v 
paměti. Systém je vybaven dálkovým přístupem a umožňuje dálkové ovládání.  

 

3.2 Provozní režimy 
Systém může být přepínán mezi třemi provozními režimy. Ty jsou definovány pro každou zónu a 

jsou na sobě nezávislé. 

Režim Popis Přechod do daného režimu 
Normal (NORM)  Systém je v provozním 

stavu 
 Alespoň jeden ze 

signálů je aktivní 

 Po stisknutí NORM 
tlačítka uvnitř kabiny 

 Manuálně za použití 
tlačítka na HMI panelu 
s ověřením 

 Manuálně za pomoci 
dispečera 

All Blocked (AB)  Systém není 
v provozním stavu 

 Způsobeno provozní 
chybou nebo chybou 
signálů 

 Všechny hlavní signály 
ukazují „stop“ signál 

 Přepínače jsou 
zamčené 

 Systém umožňuje 
kalibrovat signály a 
simulaci 

 Žádost o trasu není 
přijata 

 Nezpracované žádosti 
o trasu jsou smazány 

 Provozní nebo 
nekritická chyba 
součásti 

 Po stisknutí tlačítka AB 
uvnitř rozvaděče 

 Ručně pomocí tlačítka 
na HMI panelu 

 Po zapnutí 

Emergency Inhibit (EI)  Systém není v 
provozním stavu 

 Způsoben chybou 
kritické součásti 
systému (PLC, signály, 
spínače, detektory) 

 Chyba součásti 
 Po stisknutí tlačítka EI 

uvnitř skříně 
 Ručně pomocí tlačítka 

na HMI panelu  

                              Tab. 1 – Provozní režimy provozu 
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3.3 Základní komponenty 

Základem systému je rozvaděč, který obsahuje všechny ovládací prvky a mimo jiné:  

 Rozhraní pro komunikační vysílače TWC 
 PLC 
 Zařízení BRC pro kolejové obvody 
 Výstupy pro signály (lampy) 
 Rozhraní pro výhybky včetně stykače pro motor 
 Rozhraní pro ovládání topného systému 
 Dotykový panel s vizualizací 
 Dotyková tlačítka - přepínání mezi provozními režimy (NORM, AB, EI) 
 Modul dálkové komunikace 
 Kontakt dveří 
 Měření teploty 
 LED osvětlení 
 Nouzové napájení (UPS) 

Rozvaděč je primárně napájen z venkovního vedení stejnosměrného napětí 600 V. Rozvaděč 
obsahuje převodník na 24 V DC, který slouží k napájení všech součástí. Nouzové napájení 
s nastavitelným záložním časem pro řízení, přenos dat, signalizaci a detekci obsazenosti. Přepínání mezi 
primárním a sekundárním napájením nebo přepínání na nouzové napájení neovlivňuje provoz 
bezpečnostních funkcí. 

3.3.1 TWC systém (TWD komunikační rozhraní) 

Vysílače komunikující na dálku a jsou umístěny na trati v dostatečné vzdálenosti před spínacím 
bodem, aby byl systém schopen zpracovat příkaz tramvaje v dostatečném čase. Při přechodu přes 
každý vysílač tramvaj pošle datovou zprávu do signalizačního systému a současně přijme datovou 
zprávu ze signalizačního systému.  

3.3.2 Hydraulický přestavník se senzory polohy 

Přestavníkem se rozumí box, ve kterém je uložena hydraulika a veškeré senzory. Samotná výhybka 
je elektricky ovládaná. Tlakování kompresoru motorem a spínání je realizováno hydraulicky pomocí 
ventilů. Motor je napájen 600 V DC. Toto napájení je řízeno z rozvaděče prostřednictvím výkonových 
stykačů. Výhybka je vybavena bezpečnostní funkcí, která zajišťuje to, aby se nepohnula pod projíždějící 
tramvají. Je chráněna proti převrácení, pokud je alespoň jeden kolejový obvod obsazený. Pro účely 
údržby může být dálkové ovládání výhybek potlačeno pomocí přepínače. Tento přepínač je umístěn na 
boku rozvaděče. Jeho zapnutím je vypnuto napájení výhybky a signalizační systém nemůže přehodit 
výhybku jakýmkoli příkazem. Výhybka je uzamčena a dálkové ovládání je deaktivováno. Údržba může 
být provedena. Když je údržba ukončena, přepínač musí být vypnut a je obnoven normální provoz. 
Senzory výhybky jsou připojeny pomocí vstupní jednotky, která zajišťuje ochranu elektroniky. Výhybka 
je vybavena následujícími senzory: 
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 Position sensor left tonque left 
 Position sensor right tonque left 
 Position sensor right tonque right 
 Position sensor left tonque right 
 Hand lever present 

Pokud je výhybka ve střední poloze déle než 2 sekundy nebo pokud detekuje přehození silou, ohlásí 
systému chybový stav. 

3.3.3 Mechanický přestavník 

Mechanický přestavník nemá funkci elektrického zamykání. Je vybaven funkcí zpětného 
odpružení. Maximální rychlost přejezdu je 15 km/h. 

3.3.4 TC (track circuit) – kolejový obvod 

Kolejové obvody se používají k zajištění uzamknutí přestavníku při přejezdu tramvaje přes 
výhybku. Kolejový obvod je rezonanční obvod, který se používá k detekci tramvaje na základě zkratu 
způsobeného nápravou vozidla v kombinaci se železnou podlahou vozidla. Kolejový obvod také 
obsahuje vyhodnocovací jednotku BRC umístěnou v rozvaděči, která napájí obvod a vyhodnocuje 
detekci vozidla. Při instalaci systému musí být obvod správně vyladěn. Správně vyladěný kolejový 
obvod spolehlivě detekuje tramvaje, ale nedetekuje jiná silniční vozidla. Pokud by byla hodnota 
kondenzátoru vybrána špatně, docházelo by k nežádoucím detekcím ostatních vozidel. Traťové obvody 
fungují spolehlivě za každého počasí. Většina kolejových obvodů dosahuje délky 12 metrů. 

3.3.5 Signály 

V systému jsou použity dva signály - hlavní signály (SG - stop&go lampy) a ukazatele polohy 
(PPI – point position indicator lampy). 
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3.3.5.1 SG signály (STOP&GO) 

Signalizační lampy K představují hlavní signál a jsou umístěny na vstupu každé jednokolejové 
sekce podle uspořádání. Hlavní signál dává povolení k jízdě na úseku s jednou kolejí a zabraňuje kolizi 
tramvají. Výchozí signál K je signál <F0> „STOP“. Interpretace SG signálů je v následující tabulce: 

Signál Symbol na SG lampě Popis Systémový režim 
 
 
K 
<F0> 
 
 
  

 
 
STOP! 
Žádné povolení pro 
pokračování 
 
 

 
 
 
NORM nebo AB 

 
 
K 
<F1> 
 
 
  

 
 
GO! 
Pokračování povoleno 
 
 

 
 
 
EI 

 
 
K 
<black face> 
 
 
  

 
 
 
Žádný signál 
 
 
 

 
 
 
NORM 

 
 
VFJ 
<šipka> 
 
 

 

Svítí = jednokolejová 
sekce je obsazena 
z opačného směru 
Bliká = jednokolejová 
sekce je rezervována 
z opačného směru 

 
 
 
NORM 

 
 
VFJ 
<black face> 
 
 
  

 
Žádný signál 
Žádná rezervace ani 
obsazení z opačného 
směru 
 

 
 
NORM nebo AB nebo 
EI 

 

                         Tab. 2 – Přehled zobrazovaných signálu na SG lampě 
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3.3.6 Keyswitch (pushbutton) – manuální tlačítko 

Manuální spínač (tlačítko) je používán pro alternativní výběr nebo zrušení trasy. Tento způsob je 
využíván v případě, když komunikace TWC nefunguje nebo pokud je požadována nesprávná trasa. 
Přepínač je umístěn na každé platformě hlavní stanice poblíž příslušné antény VETRA. Tlačítka jsou 
umístěna v odolné krabici a zablokována. Pro aktivaci je třeba ji odemknout speciálním klíčem, který 
má řidič. Ten má na výběr ze tří tlačítek: 

 Reset (zrušení všech tras) 
 Trasa 1 (vyžádání trasy 1) 
 Trasa 2 (vyžádání trasy 2) 

Trasa 1 a 2 jsou specifické pro každý přepínač. 

 

3.3.7 Vytápěcí systém 

Vytápění není zařízení, ale subsystém, který obsahuje komponenty pro řízení vytápění 
výhybek. Systém zahrnuje meteorologickou stanici a senzory teploty kolejnice, které poskytují aktuální 
údaje o počasí a teplotě. Podle těchto údajů je topení řízeno. Topné tyče se spínají pomocí výkonových 
stykačů. Vytápěcí systém lze ovládat na dálku nebo lokálně. Systém zahrnuje monitorování chyb každé 
topné tyče. Všechny parametry vytápění lze nastavit lokálně na HMI panelu nebo vzdáleně. Ve skříni 
je mechanické tlačítko, které slouží k zapnutí nouzového topení v době, kdy je systém mimo provoz. 
Tento systém není součástí tohoto projektu. 
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3.3.8 Směrovací logika (Routing logic) 
3.3.8.1 Trasa (ROUTE) 
V následující tabulce je přehled pojmů, které se týkají logiky směrování tramvají. 

Termín Definice 
ROUTE  Trasa je povolený pohyb v dané zóně 

 Trasy jsou definovány ve výkresu 
systému 

COMPATIBLE ROUTE  Trasy jsou kompatibilní, pokud je 
bezpečné jezdit s tramvají na všech 
trasách uvnitř zóny bez rizika kolize 

COLLIDING ROUTE  Trasy kolidují, pokud existuje riziko 
kolize na všech trasách uvnitř zóny 

Route REQUEST  Route REQUEST je příkaz, který tramvaj 
pošle na vytvoření trasy pro bezpečný 
pohyb zónou 

 Příkaz může být odeslán automaticky 
nebo manuálně 

SEGMENT  Sada prvků systému pro vytvoření trasy 
(například kolejové obvody a další 
detekce) 

ZONE  Zóna je oblast, která je řízena systémem 
a je definována LOGIN GATE a LOGOUT 
GATE – vstupní a výstupní bránou 

GATE  GATE – brána je vstupní/výstupní bod ze 
zóny 

LOGIN GATE  Vstupní brána 
 Místo, kde začíná trasa 
 Tramvaj zde vstupuje do zóny 

LOGOUT GATE  Výstupní brána 
 Místo, kde končí trasa 
 Tramvaj zde opouští zónu 

GATE SIGNAL  Je hlavním vstupním signálem do zóny 
 Signál GO znamená, že je trasa 

připravena pro vstup vstupní bránou 
 Signál STOP znamená, že trasa není 

připravena k průjezdu 

 
Tab. 3 – Přehled pojmů týkajících se směrovací logiky 
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3.3.8.2 Stavový diagram trasy 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – Stavový diagram trasy 
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3.3.8.3  Stavy trasy 

Stav Definice 
Free (FREE) - volno  Na trase není žádná tramvaj 

 O trasu může být požádáno ihned 
Requested (REQ) – požádání o trasu 
 

 Žádost o danou trasu 
 Trasa může být požádána pomocí: TWC 

komunikace, keyswitche nebo dispečera 
 Systém vyhodnotí, zda lze vytvořit trasu 

pokud: trasa je kompatibilní a ve stavu 
FREE; všechny segmenty jsou volné 

 Pokud trasa momentálně není 
kompatibilní (některý segment není 
k dispozici, systém uloží požadavek o 
trasu do paměti 

Reserved (RES0)  
Trasa je rezervována 
 

 Trasa je rezervována pro tramvaj, ale 
stále se vytváří 

 Přesouvají se výhybky 
Reserved (RES1) 
Trasa je otevřena 

 Trasa je rezervována pro tramvaj a je 
připravená 

 Signál na SG lampě ukazuje „GO“ 
Reserved (RES2) 
Zrušení trasy 

 Trasa je rezervována pro tramvaj a je 
připravená 

 Pokud tramvaj vjede na trasu v tomto 
stavu, stav trasy je přepnut na OCC, jinak 
po uplynutí časového limitu RES2 do 
stavu FREE 

Occupied (OCC) 
Trasa je obsazena 

 Tramvaj je na trase 
 Tento stav začíná obsazením prvního 

kolejového obvodu na trase 
 Tento stav končí uvolněním posledního 

kolejového obvodu na trase 

 
Tab. 4 – Přehled stavů trasy 

3.3.8.4 Žádání o trasu (route requesting) 

Zažádat o trasu lze kdykoliv pomocí: TWC systému, manuálního tlačítka (keyswitch) nebo 
pomocí dispečera. V normálním provozu je systém TWC primárním způsobem, jak požádat o trasu. 
Když je tramvaj ve stanici, trasa je vyžádána stisknutím tlačítka RTS v kabině řidiče. Je-li tramvaj v úseku, 
je trasa požadována automaticky podle směru jízdy tramvají. Alternativní způsob, jak požádat o trasu, 
je použití keyswitche (manuálního tlačítka), který je umístěn na platformě. Další způsob, jak požádat o 
trasu, je za pomoci dispečera. Jakmile je žádost o trasu přijata, signalizační systém vyhodnotí, zda je 
možné vytvořit trasu okamžitě. To se provádí kontrolou stavu každého segmentu nezbytného pro 
trasu. Pokud jsou všechny potřebné segmenty volné (FREE), je trasa kompatibilní a lze ji realizovat. 
Pokud některý z potřebných segmentů není volný, trasu nelze vytvořit. Pokud trasa momentálně není 
kompatibilní, a nelze ji realizovat okamžitě, systém uloží požadavek do paměti. Požadavky na trasu se 
ukládají zvlášť pro každou bránu (GATE). Systém se pokusí vytvořit trasu opakovaně, dokud ji nebude 
možné realizovat nebo zrušit. 
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3.3.8.5 Rezervace trasy (route reserving) 

Pro vytvoření trasy si systém rezervuje všechny její nezbytné segmenty. Jakmile jsou 
rezervovány, trasa změní svůj stav z FREE na RES0 a další trasy nelze vytvořit. Během stavu RES0 
zobrazuje SG signál „STOP“. V tomto stavu se pohybují výhybky. Jakmile výhybky dosáhnou své 
koncové polohy, změní se stav trasy na RES1. Během tohoto stavu signál SG ukazuje „GO“ a tramvaj 
může pokračovat. Tramvaj najede na trasu obsazením prvního kolejového obvodu na trase. Pokud 
tramvaj nenajede na trasu během přednastaveného času, systém trasu automaticky zruší. 
Přednastavené časové období se nazývá timeout RES1 a lze jej nastavit podle požadavků klienta. 
Výchozí hodnota časového limitu RES1 je nastavena na 60 sekund pro každou standardní trasu. 

3.3.8.6 Rušení trasy (route cancelling) 

Trasu lze z jakéhokoli důvodu zrušit. Stávající trasu lze zrušit pomocí tlačítka pro zrušení 
umístěného na platformě, ze které byl požadavek na trasu vydán dispečerem nebo systémem. Trasu 
lze zrušit pouze ve stavu RES0 nebo RES1, tedy před vstupem do zóny a obsazením prvního kolejového 
okruhu. Pro zrušení trasy nesmí být obsazen žádný prvek trasy. Zrušením trasa přejde do stavu RES2 a 
vyprší časový limit zrušení RES2. Během stavu RES2 signál SG zobrazuje „STOP“. Časový limit RES2 je 
určen k udržování vyhrazené trasy v případě, že systém obdrží žádost o zrušení těsně před příjezdem 
tramvaje, která se chystá na vyhrazenou trasu, a nemá dostatek času na zastavení. Když tramvaj 
vstoupí na trasu během časového limitu RES2, trasa se nezruší, ale změní se na stav OCC (occupied). 
Pokud žádná tramvaj nevstoupí na trasu během časového limitu RES2, trasa se změní do stavu volno 
(FREE). Zrušení trasy odstraní také všechny požadavky na trasu na bráně (GATE). Výhybka je uzamčena, 
dokud je trasa ve stavu RES2. Odemkne se tehdy, když trasa vstoupí do stavu FREE. Časový limit pro 
zrušení (RES2 timeout) je pro každou trasu nastaven na 15 sekund. 
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4 Popis projektu – řešení od B&R 

Řízená tramvajová smyčka je tvořena jednosměrným kolejovým úsekem, který je za výhybkou 
rozdělen na dva směry a obsahuje všechny komponenty potřebné pro bezpečný tramvajový provoz. 
Celý systém je rozdělen na tři rozvaděče - SIG01, SIG02, SIG03. Každý rozvaděč programově představuje 
takzvaný „ostrůvek“.  

 SIG1  

V tomto rozvaděči je umístěna centrální procesorová jednotka (CPU). Dále obsahuje vstupní a 
výstupní karty pro připojení osmi kolejových obvodů (TC), jednoho přestavníku (PME), jedné PPI 
lampy a modul rozhraní RS485. 

 SIG2  

Obsahem druhého rozvaděče je buscontroller, který umožňuje komunikaci s CPU pomocí 
POWERLINKU. Součástí jsou také vstupní a výstupní karty pro připojení čtyř kolejových obvodů (TC) 
a teplotní vstupní modul pro odporové měření teploty pomocí PT100/PT1000.  

 SIG3  

V posledním rozvaděči se nachází, stejně jako v předchozím, buscontroller. Součástí jsou 
vstupní a výstupní moduly pro připojení dvou kolejových obvodů (TC) a jedné SG lampy.  

Moduly jsou mezi sebou propojené pomocí ethernetu a využívají protokolu POWERLINK.  

Uspořádání jednotlivých součástí smyčky je znázorněno v nákresu viz příloha č. 1-d). 
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4.1 Použitý hardware B&R  

Pro řešení každého rozvaděče SIG (ostrůvku) dané tramvajové smyčky pomocí PLC od firmy B&R 
je zapotřebí následující hardware:            

  

 

                   

 

Tab. 5 – Použitý hardware stávajícího řešení od B&R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIG01 

Název modulu Počet 
X20cCP1584 1x 
X20cDI9371 2x 
X20cAI4622 1x 
X20cCS1030 1x 
X20cBM11 4x 
X20cBM12 2x 
X20cSL8101 1x 
X20cMK0213 1x 
X20SF0002 1x 
X20cSI9100 2x 
X20cSO4120 1x 
X20cBM33 12x 
X20TB52 5x 
X20TB72 9x 

SIG02 

Název modulu Počet 
X20CBC8083 1x 
X20cHB2881 1x 
X20cBB81 1x 
X20cPS9400 1x 
X20cDI9371 1x 
X20cAT4222 1x 
X20cBM11 2x 
X20cBM12 2x 
X20cSI9100 1x 
X20cBM33 4x 
X20TB52 2x 
X20TB72 3x 

SIG03 

Název modulu Počet 
X20CBC8083 1x 
X20cHB2881 1x 
X20cBB81 1x 
X20cPS9400 1x 
X20cDI9371 1x 
X20cDO6639 1x 
X20cBM11 1x 
X20cBM12  1x 
X20cSI9100 1x 
X20cBM33 4x 
X20TB52 2x 
X20TB72 3x 
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4.1.1 Popis jednotlivých modulů 

Název modulu Popis modulu 

X20cCP1584 
Centrální procesorová jednotka. Součástí standardní výbavy je rozhraní USB, 

Ethernet, POWELINK a CompactFlash. CPU má k dispozici slot pro 
komunikační moduly X20. 

X20cDI9371 Vstupní modul obsahující 12 standardních digitálních vstupů. 
X20cAI4622 

 
Vstupní modul, ±10 V nebo 0 – 20 mA/ 4 – 20 mA obsahující 4 analogové 

vstupy. 

X20cCS1030 Modul rozhraní RS422/485. 
 

X20cCS1030 
Sběrnicový modul. Slouží jako základna pro moduly rozhraní 

RS485/RS422 
X20cBM11 

 
Sběrnicový modul. Slouží jako základna pro všechny standardní 24 VDC 

I/O moduly. 
X20cBM12 

 
Sběrnicový modul. Slouží jako základna pro všechny 240 VAC I/O 

moduly. 

X20cSL8101 
 

Zdroj napájení pro I/O. Kromě toho modul koordinuje bezpečnostní 
komunikaci všech zapojených modulů do aplikace. Modul lze použít 

v bezpečnostních aplikacích až do SIL 3. 
X20cSI9100 

 
Vstupní SAFETY modul, 24 VDC obsahující 20 SAFETY vstupů typu A. 

Modul může být použit v bezpečnostních aplikacích do SIL 3. 

X20cSO4120 
 

Výstupní SAFETY modul, 24 VDC, 2A obsahující 4 SAFETY digitální 
výstupy typu A. Modul může být použit v bezpečnostních aplikacích do 

SIL 3. 
X20cBM33 Sběrnicový modul. Slouží jako základna pro všechny SAFETY I/O moduly. 
X20TB52 Svorkovnice obsahující 12 slotů pro SAFETY I/O moduly. 
X20TB72 Svorkovnice obsahující 12 slotů pro SAFETY I/O moduly 240 VAC. 

X20CBC8083 
 

Bus controller. Obsahuje 2 Fast ethernet sloty a umožňuje připojení k síti 
pomocí POWERLINK. 

X20cHB2881 
 

Bus controller pro připojení pomocí optického kabelu. Obsahuje 2 sloty 
100 BASE-FX. 

X20cBB81 
 

Sběrnicový modul pro základní moduly, přídavné moduly a napájecí 
moduly. 

X20cPS9400 
 

Napájecí modul pro bus controller a další přídavné moduly. Je vybaven 
servisním rozhraním RS232. 

X20cAT4222 
 

Teplotní vstupní modul pro odporové měření teploty pomocí 
PT100/PT1000 obsahující 4 vstupy. 

  
Tab. 6 – Popis použitých modulů od B&R 
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Všechny moduly a sběrnice vypadají téměř stejně ale liší se barvou. Šedá barva je pro standardní 
I/O, žlutá pro failsafe I/O a červená pro 240 VAC I/O.  

 X20cCP1584 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – CPU od B&R [9] 

 

 X20cDI9371 
 

 

 

 

 

Obr. 5 – Vstupní modul standardních I/O [10] 

 

 X20cSI9100 

 

 

 

 

 

Obr. 6 – Vstupní moodul failsafe I/O [11] 
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 X20cBM11 

 

 

 

 

Obr. 7 – Sběrnicový modul pro standardní I/O [12] 

 X20cBM33 

 

 

 

 

Obr. 8 – Sběrnicový modul pro failsafe I/O [13] 

 X20TB12 
 

 

 

 

Obr. 9 – Svorkovnice se sloty pro standardní I/O [14] 

 X20TB52 

 

 

 

 

Obr. 10 – Svorkovnice se sloty pro failsafe I/O [15] 

 X20cHB2881 
 

 

 

 

 

Obr. 11 – Buscontroller [16] 
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5 Návrh hardwarového řešení PLC pro PILZ 

Podle stávajícího řešení daného projektu je vybrán HW od firmy PILZ tak, aby odpovídal 1:1 
stávajícímu řešení.  

5.1 Použitý hardware PILZ 

Pro řešení každého „ostrůvku“ (SIGU) dané tramvajové smyčky pomocí PLC od firmy PILZ je 
zapotřebí následující hardware: 

SIG02 

Název modulu Počet 
PSSu H FS SN SD-T 1x 
PSSu E F 2DOR 8-T 2x 
PSSu E S 2DOR 2-T 1x 
PSSu E S 2AI TC-T 1x 
PSSu E S 4DI-T 1x 
PSSu E F DI OZ 2-T 3x 
PSSu BP 1/8 C-T 5x 
PSSu BP 2/16 C-T 2x 
PSSu A Con 2/8 C 1x 

 

 

      Tab. 7 – Použitý hardware nového řešení od PILZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIG01 

Název modulu Počet 
PSSu H PLC1 FS SN SD-T 1x 
PSSu E F PS-T 2x 
PSSu E S 2AI U-T 1x 
PSSu E S 4DI-T 4x 
PSSu E F 2DOR 8-T 5x 
PSSu E F 4DI-T 8x 
PSSu E S 2DO 2-T 4x 
PSSu E F 2DO 2-T 1x 
PSSu E S RS485-T 1x 
PSSu BS-R 1/8 C-T 2x 
PSSu BP 1/8 C-T 19x 
PSSu BP 2/16 C-T 5x 
PSSu A Con 2/8 C 1x 

SIG03 

Název modulu Počet 
PSSu H FS SN SD-T 1x 
PSSu E F 2DOR 8-T 2x 
PSSu E S 2DOR 2-T 1x 
PSSu E S 4DI-T 1x 
PSSu E F DI OZ 2-T 3x 
PSSu BP 1/8 C-T 5x 
PSSu BP 2/16 C-T 2x 
PSSu A Con 2/8 C 1x 
PSSnet SLL 4T 1FMMSC 4x 
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5.1.1 Popis jednotlivých modulů 
 

Název modulu Popis modulu 

PSSu H PLC1 FS SN SD-T 
 

Hlavní řídící jednotka PLC pro standardní i 
FAILSAFE moduly. Je vybavena sloty pro SD 

kartu a připojení pomocí sběrnice SafetyNET. 
PLC lze použít v bezpečnostních aplikacích až do 

SIL 3. 
PSSu E F PS-T 

 
Elektronický modul pro napájení (periferní 

zařízení 24 V a systém 5 V). 
PSSu E S 2AI U-T 

 
Vstupní standardní modul 0 – 10 V, obsahující 2 

standardní analogové vstupy. 
PSSu E S 4DI-T 

 
Vstupní standardní modul obsahující 4 

standardní digitální vstupy. 
PSSu E F 2DOR 8-T 

 
Výstupní FAILSAFE modul obsahující 2 releové 

výstupy. 
PSSu E F 4DI-T 

 
Vstupní FAILSAFE modul obsahující 4 digitální 

vstupy. 
PSSu E S 2DO 2-T 

 
Výstupní standardní modul, 2A, obsahující 2 

standardní tranzistorové výstupy. 
PSSu E F 2DO 2-T 

 
Výstupní FAILSAFE modul, 2A, obsahující 2 

FAILSAFE tranzistorové výstupy. 
PSSu E S RS485-T 

 Modul sériového rozhraní RS485/422. 

PSSu BS-R 1/8 C-T 
 

Sběrnicový modul pro napájení elektronického 
modulu pro obnovení 24 V a 5 V. 

PSSu BP 1/8 C-T Sběrnicový modul pro vstupní a výstupní 
moduly s 8 pružinovými svorkami. 

PSSu BP 2/16 C-T 
 

Dvojitý sběrnicový modul pro vstupní a výstupní 
moduly s 16 pružinovými svorkami. 

 
PSSu A Con 2/8 C 

 
Konektory pro napájení hlavního modulu. Každý 

konektor má 2 řady po 4 pinech. 

PSSu H FS SN SD-T 
 

Hlavní modul vybaven sloty pro SD kartu a 
připojení pomocí sběrnice SafetyNET s dalšími 

hlavními moduly. 
PSSu E S 2DOR 2-T 

 
Výstupní standardní modul, 2A, obsahující 2 

FAILSAFE releové výstupy. 
PSSu E S 2AI TC-T 

 
Modul pro analogové měření teploty obsahující 

2 analogové vstupy. 
PSSu E F DI OZ 2-T 

 
Vstupně výstupní FAILSAFE modul, 2A, 

obsahující 1 FAILSAFE digitální vstup a výstup. 

PSSnet SLL 4T 1FMMSC 
 

Průmyslový ethernetový switch, 4 x standardní 
10/100 BASE TX, porty RJ45, 1 x 100BASE-FX 

multimode SC port. 
 

Tab. 8 – Popis použitých modulů od PILZ 
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Všechny moduly a sběrnice vypadají téměř stejně, ale opět se liší barvou. Standardní moduly 
mají zelenou barvu, failsafe moduly, stejně jako v předchozím případě, mají barvu žlutou.  

 PSSu H PLC1 FS SN SD-T 

 

Obr. 12 – CPU od PILZ [17] 

 PSSu E S 2AI U-T 
 

 

 

Obr. 13 – Vstupní standardní modul [18] 

 PSSu E F 4DI-T 

 

Obr. 14 – Vstupní failsafe modul [19] 

 PSSu BP 1/8 C-T 

 

Obr. 15 – Sběrnicový modul [20] 

 PSSu H FS SN SD-T 

 

Obr. 16 – Hlavní modul [21] 
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6 Software 

Při realizaci HW řešení pro přechod ze stávajícího řešení od firmy B&R na nové řešení od firmy 
PILZ bylo požadováno, aby nový hardware přesně odpovídal stávajícímu. Při realizaci SW už to přesně 
1:1 nebylo. Pro simulaci a zobrazení funkce dané smyčky na zkušebním simulátoru nebylo nutné použít 
všechny prvky, které jsou zakresleny na layoutu. Například v úseku, kde je za sebou několik kolejových 
obvodů z důvodu dodržení bezpečnosti, se na simulátor připojí pouze jeden, protože funkce je pořád 
stejná a pro ukázku postačí. Pokud by bylo požadováno přidání dalších kolejových obvodů, pouze by se 
ve vývojovém prostředí deklaroval a poté v programové části připojil k již vytvořenému FB bloku, který 
reprezentuje jeho funkčnost. Proto jsou některé vstupně/výstupní moduly PLC nevyužity. 

6.1 B&R  

Automaty od firmy B&R využívají pro tvorbu SW vývojové prostředí, který nese název 
Automation Studio. Je to jednotné vývojové prostředí pro automatizační aplikace, vývoj softwaru 
propojeného s hardwarem, HMI i diagnostiku. Slouží však pouze pro tvorbu standardních aplikací. 
Pokud je potřeba vytvořit failsafe aplikaci, která musí splňovat různá bezpečnostní kritéria (SILx), 
musíme využít prostředí SafeDesigner.  

6.1.1 HW konfigurace 

HW konfigurace se vytváří v Automation Studio. Po přidání všech modulů, který má daný 
systém obsahovat, se přepne do aplikace SafeDesigner, kde se ještě musí nastavit. Zde se poté 
vytváří nové POU, deklarují se proměnné a vytváří samotný kód.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 – HW konfigurace v Automation Studio 
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Obr. 18 – Přepnutí do SafeDesigneru 

 

6.1.2 Vytvoření nové POU 

Nová POU se vytváří v SafeDesigneru. K dispozici jsou tři programovací jazyky sloužící k jejímu 
programování – ST, LD, FBD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 – Tvorba nové POU v SafeDesigneru 
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Po vytvoření nové POU se v deklarační části deklarují I/O. K tomu slouží deklarační tabulka, ve 
které se zadá datový typ proměnné a dá se různě modifikovat. Z této tabulky nelze názvy proměnných 
kopírovat ani v ní hledat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 – Deklarace proměnných v POU v SafeDesigneru 

 

Po deklaraci uživatel napíše kód pro fungování dané POU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 – Tělo POU v SafeDesigneru 
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Po napsání kódu pro fungování POU se ke vstupním a výstupním proměnným přiřadí příslušné 
signály. To je prováděno pomocí jazyka FBD a uživatel všechny proměnné vidí velmi přehledně 
v blocích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 – Přiřazení proměnných k POU v SafeDesigneru 

6.1.3 I/O mapping 

Přiřazení fyzických vstupních a výstupních proměnných na jednotlivé moduly se řeší opět 
pomocí tabulky. V té je název proměnné společně s datovým typem a ke kterému modulu je 
přiřazena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 – I/O mapping v Automation Studio 
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6.2 PILZ. 

Výrobce PILZ pro tvorbu SW na svých PLC používá vývojové prostředí PAS4000. Slouží pro tvorbu 
jak standardních, tak failsafe aplikací. To je rozdíl a značná výhoda proti B&R, kde pro tvorbu failsafe 
aplikací musíme využít další program.  

6.2.1 Nový projekt 

Při vytváření nového projektu se nejdříve vytvoří přihlašovací jméno a heslo, které je při 
každém otevření projektu potřeba zadat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 – Vytvoření nového projektu v PAS4000 
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Obr. 25 – Přihlášení do již vytvořeného projektu v PAS 4000 

 

 

6.2.2 Vytvoření nové POU 

U tvorby nové POU je na výběr ze tří možností. Funkce, funkční blok nebo program. U všech tří 
možností si navíc ještě lze zvolit, v jakém programovacím jazyce jej chce programátor tvořit. U funkce 
se navíc ještě vybírá výstupní datový typ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 – Vytvoření nové POU v PAS4000 
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6.2.2.1  FB 

Vytváření funkčního bloku má dvě části. První část obsahuje deklaraci vstupních, výstupních a 
vnitřních proměnných, konstant, časovačů, čítačů atd... Druhá část je programování samotné 
funkcionality bloku. FB je pak možné opakovaně používat v rámci celého projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 – Tvorba FB v PAS4000 
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6.2.2.2 Funkce 

Vytváření nové funkce je totožné jako u FB. 

6.2.2.3 Program 

Program se také dělí na 2 části – deklarační a programovou. Jako příklad si uvedeme program pro 
kolejový obvod. Máme vytvořen FB pro kolejový obvod, který v deklarační části programu musí být 
přiřazen všem kolejovým obvodům, jež jsou v daném projektu obsaženy (viz obr. 28) a mají číselné 
označení. Každý kolejový obvod obsahuje jeden spínací a rozpínací kontakt. Tyto kontakty slouží pro 
připojení ke zkušebnímu simulátoru. V deklarační části je potřeba deklarovat fyzické vstupy, které poté 
lze namapovat na libovolný vstupní modul podle HW konfigurace. K tomu slouží příkaz AT %I* nebo AT 
%Q* podle toho, zda se jedná o vstup nebo výstup. V programové části jsou poté použity vstupy a 
výstupy z FB a jsou přiřazeny k fyzickým, které jsou dále připojeny na příslušné moduly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 – Tvorba nového programu v PAS4000 
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6.2.3 HW konfigurace 

Podle návrhu HW řešení se pro každý rozvaděč (SIG) vytvoří ve vývojovém prostředí přesná 
konfigurace. Tu má PAS4000 velmi přehledně a jednoduše zpracovanou. Ze seznamu různých typů 
modulů si podle označení vybereme příslušný modul a pouze je skládáme za sebe do řady. Pod řídící 
jednotkou PLC nebo head modulem je symbol baterie, který znázorňuje stav napájení pro periferie. 
Pokud je v dané konfiguraci velké množství periferií a stav baterie je červený, je potřeba přidat modul, 
který slouží pro posílení jejich napájení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 – HW konfigurace v PAS4000 
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6.2.4 I/O mapping 

I/O mapping je nástroj, který slouží k přiřazení vstupů a výstupů z programu na příslušné 
vstupní a výstupní moduly. Jak již bylo zmíněno, tyto vstupy nebo výstupy musí mít v deklaraci označení 
AT %I* resp. AT %Q*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 – I/O mapping v PAS4000 
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7 Simulace na zkušebním simulátoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 – Zkušební simulátor 

Celý program je připojen na zkušební simulátor, kde se ověří jeho funkčnost simulovaným 
průjezdem tramvaje. Provedení komponentů v něm je následující: 

 TC 

Kolejový obvod je realizován páčkovým přepínačem, kterým se dá ručně simulovat obsazení 
obvodu vozidlem a relé s jedním spínacím a jedním rozpínacím kontaktem, aby bylo možné vytvořit 
komplementární vstupní signály pro PLC (IN_NC, IN_NO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 – Simulace kolejového obvodu 
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 PME  

Pro simulaci výhybky je použit firmou vyrobený integrovaný simulátor výhybky. Hlavním prvkem 
je bistabilní relé s dvěma kontakty simulující efektory na obou stranách přestavníku. Zpětná kontrola 
sepnutí hlavního ovládacího stykače je simulována pomocnými relé.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 – Simulace výhybky 

 

 PPI 

PPI lampa, která signalizuje směr výhybky, je simulována pomocí LED diody s výkonovým 
rezistorem pro vytvoření reálné zátěže.  

 SG 

Pro STOP&GO lampu je použito relé se spínacím kontaktem. PLC výstup ovládající lampu spíná 
cívku relé, jehož spínací kontakt zpětně simuluje kontrolní obvod lampy, díky kterému je možné zjistit 
bezporuchový stav. 
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7.1 Průjezd trasy 2 

V počátečním stavu je systém ve stavu AB (AllBlocked). Aktivní je výstup, který signalizuje pozici, 
ve které se nachází výhybka a signalizace blokování výhybky (PME09_statusBlocked). Předtím, než 
přijede tramvaj a řidič požádá o trasu, je přepínačem systém přepnut do stavu Normal. Tím je zajištěno, 
že veškeré komponenty na trase jsou v pořádku a je připravena na průjezd. V tomto momentě se 
odblokuje výhybka, na SG lampě je rozsvícen symbol STOP (outSymStop_1_SG10) a je změněn stav 
zóny (Z1_stateZone). Nyní přijíždí tramvaj a řidič požádá o trasu. V tomto případě má 2 možnosti – 
Route1, Route2. Žádost o trasu je simulována přepínačem. Ve chvíli, kdy je zažádáno o trasu, se přehodí 
výhybka podle požadované trasy, v tomto případě doprava na trasu 2 (PME09_statusPosRight), a je 
opět zablokována, aby se nepřehodila v průběhu přejezdu přes ni (PME09_statusBlocked). Zároveň se 
na SG lampě rozsvítí symbol GO (outSymStop_1_SG10) a změní se stavy subzóny (SZ1_StateSubZone) 
a trasy, o kterou je zrovna požádáno (R2_stateRoute). Tramvaj může vjet na trasu. Po detekci vozidla 
prvním kolejovým obvodem (TC79_occpd) se opět na SG lampě rozsvítí symbol STOP 
(outSymStop_1_SG10), změní se stav trasy (R2_stateRoute) a subzóny (SZ1_StateSubZone). Takto je 
postupně simulovaný přejezd přes všechny kolejové obvody (TC66_occpd atd…). V tomto případě řidič 
zažádal o trasu 2 a proto kolejový obvod TC47 nebyl obsazen, jelikož je za výhybkou a je součástí pouze 
trasy 1. Po úspěšném projetí tramvaje, kdy jsou všechny kolejové obvody uvolněny, se odblokuje 
přehození výhybky (PME09_statusBlocked) a kolej je připravena na další průjezd. Viz příloha č. 1-b). 

7.2 Průjezd trasy 1 

Tento průběh je velmi podobný jako předchozí, liší se pouze v několika stavech. Výhybka se 
přehodí do pozice trasy 1 (PME09_statusPosLeft). Změní se také stav (R1_stateRoute). Trasa končí 
projetím kolejového obvodu TC47, nikoliv TC46 jako u předchozího případu. Viz příloha č. 1-a). 

7.3 Kritický stav – najetí tramvaje do smyčky z opačné strany 

Může nastat situace, při které řidič požádá o trasu a do ní vjede tramvaj z opačné strany. Pokud 
dojde k této situaci, systém okamžitě změní stav zóny (Z1_stateZone) na kritický a systém spadne do 
režimu AB (Allblocked).  Viz příloha č. 1-c). 

8 Porovnání 

Na základě parametrů PLC od obou výrobců, požadavků na různé vlastnosti systému, který by měl 
splňovat a také práce ve vývojovém prostředí, jsou vytvořeny kritéria, podle kterých jsou oba výrobci 
porovnáni.  

8.1 Fyzické vlastnosti 

Prvním srovnávacím kritériem jsou fyzické vlastnosti. To je důležité z hlediska potřebného místa 
pro rozvaděč a jeho velikosti, v němž je celý HW uložen.  

Zde přichází první nevýhoda ze strany firmy PILZ. Vstupní a výstupní moduly obsahují maximálně 
čtyři vstupy/výstupy. Některé jen dva. Proti tomu moduly od B&R disponují až dvanácti vstupy či 
výstupy, což je velká výhoda z hlediska prostorových vlastností.  
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8.2 Komunikace 

Jak již bylo zmíněno, CPU a další přidané moduly od B&R mezi sebou komunikují pomocí sítě 
ethernet a protokolu POWERLINK. To však neplatí pro komunikaci mezi hardwarovými prvky PILZ. Ty 
používají sběrnici založenou na ethernetu - SafetyNET p. Jedná se o registrovanou ochrannou známku 
společnosti PILZ a byla představena poprvé v roce 2006. Jejím hlavním cílem je řízení a sledování 
procesů v reálném čase. Současně také zajistit datovou komunikaci z hlediska bezpečnosti. Lze ji použít 
až do kategorie SIL 3. Firma PILZ nabízí také vlastní systémové komponenty SafetyNET p pro různou 
úpravu topologie sítě, switche, kabely a konektory s krytím IP 20.  

8.3 Škálování 

V případě potřeby přidání dalšího vstupního/výstupního modulu (karty) je na tom lépe PILZ, 
respektive prostředí PAS4000. Nová karta se pouze zařadí do stávající sestavy a v HW konfiguraci přidá 
na místo, na jakém se v sestavě nachází. 

V případě B&R to je značně komplikovanější. karta se přidá k dalším HW prvkům, ale samotná 
HW konfigurace je složitá. Nejprve se karta musí přidat v Automation Studio do samotné konfigurace 
a poté v SafeDesigneru dokončit její nastavení. Opět se projevuje nevýhoda B&R, u kterého je zapotřebí 
použití dvou prostředí.  

Velký rozdíl je v maximálním možném počtu použitých hlavních modulů, se kterými CPU pracuje. 
Na straně PILZ je možné použít maximálně 10 hlavních modulů – tedy „ostrůvků“. V každém může být 
nanejvýš 64 modulů. 

Na straně druhé B&R dokáže v jedné aplikaci pojmout až 250 Buscontrollerů (ostrůvků). Každý 
Buscontroller je schopen komunikovat až s 250 vstupně/výstupními kartami.  

To může být velká výhoda pro velmi rozsáhlé a obtížné aplikace. Pokud by taková aplikace byla 
realizována na PLC od PILZ, musela by být rozdělena na několik CPU. Každé CPU by mělo pod sebou 10 
hlavních modulů po 64 kartách. 

8.4 Bezpečnost 

PILZ je firma, která se výhradně specializuje na řízení železniční dopravy, zatímco pro B&R je 
primární vývoj aplikací pro průmysl. Z tohoto důvodu PILZ nabízí řadu, která může být použita až na 
úrovni SIL 4. Hardware B&R může poskytnout maximálně úroveň SIL 3.  

8.5 Práce ve vývojovém prostředí 

Jak již bylo zmíněno, pro vytváření failsafe aplikace u B&R je zapotřebí dvou vývojových 
prostředí. To je pro uživatele velmi nekomfortní a zdlouhavé. Další velkou nevýhodou Automation 
Studia potažmo SafeDesigneru je nemožnost kopírování ať už proměnných nebo kódu a vyhledávání v 
něm. Pro PILZ se všechny aplikace řeší v jednom prostředí PAS4000, které se jeví mnohem přehledněji 
a jednodušeji.  
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Dalším aspektem, ve kterém se liší, je oznamování chybových hlášek. Ty jsou v SafeDesigneru 
velmi strohé a uživateli defacto neposkytnou potřebné informace k odstranění problému. Většina 
drobnějších chyb vždy končí pouze obecnou hláškou, která uživatele nikam nedovede. Časté jsou také 
náhodné pády vývojového prostředí, což při průběžném neukládání programu může vést k jeho 
ztracení.  

V PAS4000 nelze vytvořit POU v jazyce FBD. To je velkou nevýhodou pro určitý typ aplikací, které 
se v tomto programovacím jazyce vytváří jednodušeji, než například v jazyce ST. Velkou devízou je 
naopak HW konfigurace. Ta je zpracována velice jednoduše a přehledně, a proto je velmi jednoduché 
přidat další karty podle potřeby.  

Obě vývojové prostředí jsou volně stažitelné na webu, ovšem Automation Studio vyžaduje při 
prvním spuštění zadání aktivačního kódu licence. PAS4000 je volně přístupný a uživatel může začít 
s vývojem aplikace bez licence. Pokud by však projekt měl být používán v ostrém provozu, musí od 
firmy PILZ zakoupit licenci. Cena této licence není jednotná, ale liší se rozsahem daného programu. 
Různé funkce v rámci softwaru mají určitou bodovou hodnotu, tzv. PASunit. Pokud chceme pro svůj 
projekt získat licenci, použijeme pro zaplacení PASunits – podle počtu, resp. typu funkčních modulů 
nebo síťových funkcí v PAS4000.  
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9 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo provést návrh HW řešení PLC pro řízení tramvajové smyčky od 
jiného výrobce, než je realizováno nyní. Nákres této smyčky viz příloha č. 1–d). Stávajícím řídícím 
systémem je PLC od firmy B&R a novým řešením je PLC od firmy PILZ. Z vytipovaného HW následně 
sestavit zkušební stanoviště, propojit ho na simulátory a ověřit řešení s použitím nového řídícího 
systému.  

Nejprve došlo k seznámení problematiky řízení tramvajového provozu. Poté se přešlo na realizaci 
zkušebního pracoviště. Jeho náhled je zdokumentován na obrázku č. 31. a seznam použitého HW se 
nachází v kapitole 5.1. Po úspěšném sestavení následovalo seznámení s vývojovým prostředím 
PAS4000. K tomu velmi dopomohlo celodenní školení s vývojáři a vedoucím práce v pražském sídle 
firmy PILZ. Nyní byl na řadě přepis stávajícího SW do nového vývojového prostředí.  

Po přepsání a opravení několika chyb, které vznikly z důvodu přechodu do jiného prostředí, mohla 
být postupně provedena simulace pro několik případů. Ty jsou popsány v kapitole 7.1, 7.2 a 7.3. 
Všechny simulace pro různé případy se úspěšně podařily provést z hlediska předpokladů na výsledek. 
Jejich průběhy jsou zdokumentovány v přílohách č.1 – a), b), c). Bohužel se ani po rozsáhlém zkoumání 
a konzultacích s vedoucím práce nepodařilo zprovoznit komunikaci mezi jednotlivými hlavními moduly 
(ostrůvky). Proto byl celý systém řízen pouze hlavním CPU. To ovšem nic nemění na faktu, že výsledky 
všech simulací dopadly úspěšně dle předpokladů a podmínek.  

Po provedení všech simulací přišlo na řadu zpracování všech výsledků a porovnání obou řídících 
systémů na základě několika kritérií, které je popsáno v kapitole 8.  

Prvním kritériem byly fyzické vlastnosti. V tomto směru má z mého pohledu výhodu HW od firmy 
B&R. Důvodem jsou vstupní a výstupní karty, které disponují velkým počtem vstupů a výstupů. Proto 
celý systém nezabírá tolik místa, jako v případě HW PILZ.  

Z hlediska komunikace mezi jednotlivými prvky celého systému je rozdíl v tom, že PILZ používá 
vlastní vyvinutou sběrnici SafetyNET p. 

Nejdůležitějším kritériem pro samotného uživatele je komfort práce ve vývojovém prostředí. 
V tom má rozhodně PAS4000 navrch. Prvním důvodem je HW konfigurace, kterou má toto prostředí 
skutečně velmi jednoduše a přehledně zpracovanou. Naopak v SafeDesigneru je tato konfigurace 
nepřehledná a poměrně složitá. Dále při vývoji programu v SafeDesigneru je zarážející nemožnost 
kopírování proměnných v deklarační části, což si myslím, že by v budoucnu mělo být opraveno. 
V prostředí PAS4000 je vše v jednom okně rozdělené na deklarační a programovou část. Pokud dojde 
k nějaké chybě při psaní programu, je přes DiagnosticLog snadné tuto chybu odstranit. V SafeDesigneru 
je hlášení o chybách strohé a nicneříkající. PAS4000 je volně dostupný na webových stránkách firmy 
PILZ. Na druhou stranu pro využití systému v ostrém provozu je potřeba zakoupit tzv. PASUNITy, jejichž 
množství je dané rozsahem programu. Pokud chceme využívat Automation Studio, je potřeba 
zakoupení licence.  
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Po zhodnocení všech kritérií by dle mého názoru byl přechod řízení tramvajové dopravy na nový 
systém od firmy PILZ pro firmu přínosem. Zejména z hlediska vývojového prostředí. Používání dvou 
aplikací pro vývoj systému, jako je tomu nyní, je velmi nekomfortní a pro uživatele zdlouhavý. 
Nevýhodou by však mohly být limity maximálního počtu vstupně/výstupních karet a hlavních modulů 
viz kapitola 8.3. V případě rozsáhlého projektu, kde je zapotřebí velké množství těchto karet a řídících 
modulů, by mohlo být řešení od firmy PILZ finančně náročnější, než je stávající.  
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11 Seznam použitých zkratek  

 PLC – Programmable Logic Controller 
 CPU – Central Processing Unit 
 HW – Hardware 
 SW – Software 
 I/O – Input/Output 
 HMI – Human Machine Interface 
 TC – Track Circuit 
 PME – Electrical Point Machine 
 PPI – Point Position Indicator 
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12 Seznam příloh 

Příloha č.1 – přiložené CD s nákresem tramvajové smyčky a videi dokumentující simulaci 

a) Simulace průjezdu tramvají trasou 1 
b) Simulace průjezdu tramvají trasou 2 
c) Simulace kritického stavu při průjezdu tramvají  
d) Nákres tramvajové smyčky 


