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Anotace: 

Tato bakalářská práce se zabývá programovatelnými logickými automaty a jejich 

významem pro průmyslovou automatizaci. Teoretická část obsahuje základní pojmy, 

kategorie, konstrukční provedení a programové možnosti i s prostředky pro vývoj aplikací 

programovatelných logických automatů. Praktická část se pak bude zabývat konfigurací a 

následnou implementací konkrétního programovatelného logického automatu v provoze 

výrobní linky společnosti Bonatrans Group a.s. 

 

Abstract: 

This bachelor's thesis deals with the programmable logic controllers and their 

significance for industrial automation. The theoretical part contains basic concepts, categories, 

structural designs and programming options with the means to develop applications of 

programmable logic controllers. The practical part will deal with configuration and 

subsequent implementation of a specific programmable logic controller in the production line 

of the company Bonatrans Group a.s. 
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Seznam veličin a zkratek 
 

PLC   Programmable logic controller (programovatelný logický automat) 

CPU   Central procesor unit (centrální procesorová jednotka) 

PS   Power supply (napájecí zdroj) 

I/O   Input/Output (vstup/výstup) 

DI   Digital input (digitální vstup) 

DO   Digital output (digitální výstup) 

AI   Analog input (analogový vstup) 

AO   Analog output (analogový výstup)    

A/D   Analogově digitální převodník 

D/A   Digitálně analogový převodník 

PPI   Point to point interface 

MPI   Multi point interface (komunikační rozhranní) 

OB   Organizační blok 

FB   Funkční blok 

FC   Funkce 

DB   Datový blok 

SFC   Systémová funkce 

SFB   Systémový funkční blok 

SDB   Systémový datový blok 

HW CONFIG  Hardwarová konfigurace 

IL   Instruction list 

STL   Structured text 

LAD   Ladder diagramm 

FBD   Function Block Diagram 

SFC   Sequential funktion chart 

AC   Alternating current (střídavý proud) 

DC   Direct current (stejnosměrný proud) 

SPHD   Soustruh portálově horizontální dokončovací 

SPON   Stroj pro obrábění náprav 
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1 Úvod 
 

Tématem této bakalářské práce je popsat nejrozšířenější prostředek automatického 

řízení, kterým je bezesporu programovatelný logický automat. 
 

V teoretické části se bude tato práce zabývat programovatelnými automaty z hlediska 

jejich konstrukce a na jaké bázi vůbec fungují, což zahrnuje popis jednotlivých dílů řídicího 

systému a princip na kterém automaty pracují. Dále zde budou uvedeny prvky komunikace 

řídicích systémů, kterými komunikují mezi sebou či s jinými zařízeními, ke kterým se přidají 

způsoby využití nebo možnosti konfigurace až k problematice programování PLC. V závěru 

teoretické části budou uvedeny konkrétní příklady programovatelných automatů řady 

SIMATIC od Německé společnosti Siemens. 
 

V praktické části této práce bude představen konkrétní typ programovatelného 

automatu SIMATIC S7-300, jeho hardwarová konfigurace s popisem jednotlivých 

komponentů a následná aplikace ve výrobě, v podobě řídicího systému dopravníku náprav na 

provozu obrobny kol a náprav 1, ve společnosti Bonatrans Group a.s., jež je předním 

světovým výrobcem železničních kol a dvojkolí. 
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2 Teoretická část 
 

Automatizace v současné době představuje jeden z nejvýznamnějších nástrojů pro 

zvýšení produktivity, jakosti a konkurenceschopnosti v oblasti výroby a služeb. Jejím 

nejrozšířenějším prvkem z hlediska řízení je PLC neboli programmable logic controller, což 

v překladu znamená programovatelný logický automat. [3] 
 

Jeho počátek se datuje na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století, 

kdy byl automobilkou General Motors zadán požadavek na vývoj nového řídicího systému, 

který měl být flexibilnější při přestavování výrobních linek, menší, levnější, spolehlivější a 

také snadno programovatelný, než do té doby používané reléové zapojení. [7] 
 

A tak vznikly první PLC na bázi jednoduchého systému umožňující připojení a 

zpracování binárních signálů s jednobitovým procesorem, které se programovali v grafickém 

jazyce reléových schémat. [7] 
 

Dnes používané PLC dosáhly na úroveň výkonných řídicích systémů, jejíž jádro může 

mít i několik procesorů. Vzhledem k mnoha výhodám, jako například flexibilita, modularita, 

hospodárnost, snadné programování, nachází PLC své uplatnění téměř ve všech oborech. [7], 

[14] 

 

2.1 Programovatelný automat 
 

Programovatelný automat je relativně malý průmyslový počítač, který se používá pro 

automatizaci procesů v reálném čase. Pro PLC je charakteristické, že program se vykonává 

v tzv. cyklech neboli smyčkách. Programovatelné automaty jsou odlišné od běžných počítačů 

cyklickým zpracováním programu a přímým uzpůsobením jejich periferií pro napojení na 

technologické procesy, z nichž hlavní část tvoří digitální a analogové vstupy a výstupy. 

Dalšími elementy periferních jednotek připojených k PLC jsou funkční moduly, komunikační 

procesory a jiné moduly, sloužící k polohování, sběru a přenosu dat. [14] 

 

2.1.1 Zpracování programu v PLC 
 

Zpracování programu procesorem probíhá cyklicky neustále dokola, instrukce po 

instrukci v programu, dle přiloženého postupu (Obr 1). Čas potřebný pro celý tento průběh se 

nazývá doba cyklu. [1] 
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Zpracování programu programovatelným automatem: 
 

1. Jednorázové načtení hodnot všech vstupů PLC a následné uložení do tabulky vstupů. 

2. Vykonání příkazů programem po jednotlivých instrukcích, přičemž jsou použity stavy 

vstupů z načtené tabulky a nikoliv stavy aktuálních vstupů a následně zapisuje 

výsledky do tabulky výstupů, nikoliv však přímo na výstupy PLC. 

3. Na závěr dochází k nastavení jednorázových výstupů podle tabulky výstupů. [1] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Dělení PLC 
 

Programovatelné automaty můžeme rozdělit do několika skupin podle různých hledisek: 
 

1. dle konstrukce dělíme PLC především z hlediska struktury a technického provedení 

programovatelného automatu na automaty: 

• Kompaktní – řídicí systém obsahuje v jednom modulu zdroj, CPU, digitální a 

analogové vstupy a výstupy a komunikační rozhranní. Je obtížně rozšířitelný. 

• Modulární – řídicí systém má jednotlivé komponenty rozdělené do jednotlivých 

modulů, které lze variabilně kombinovat a velmi snadně rozšířit o další moduly. 

[7] 
 

2. dle počtu procesorů: 

• Jednoprocesorové – jediné CPU je součástí kompaktního řídicího systému. 

Načtení tabulky stavu 

vstupů PLC 

Zpracování 

jednotlivých instrukcí 

Nastavení výstupů 

PLC 

Obr 1. Zpracování programu v PLC [1] 



 

7 

 

• Multiprocesorové – většina komunikačních a speciálních modulů obsahuje svůj 

vlastní procesor. Jak už z obsahu vyplívá, jedná se o modulární strukturu řídicích 

systémů. [7] 
 

3. dle velikosti dělíme PLC podle počtu vstupně-výstupních připojení: 

• Mikro – obsahuje do 20 vstupně-výstupních připojení, malou paměť a omezenou 

možnost komunikace. 

• Malé – obsahuje do 128 vstupně-výstupních připojení. Jsou výkonné s možností 

komunikace, vhodné do provozu pro samostatnou činnost. 

• Střední – obsahují od 128 do 512 vstupně-výstupních připojení. Jde už o ryze 

modulární strukturu řídicího systému s možností většího rozšíření a 

s komunikačním rozhranní na vyšší úrovni. 

• Velké – obsahují až tisíce vstupně-výstupních připojení. Nejvyšší výkonnostní 

řada s velkým formátem karet. [7] 

 

2.1.3 Struktura PLC 
 

Programovatelný automat se skládá z následujících částí: 
 

1. Napájecí zdroj (PS) – Slouží k převodu střídavého napětí na napětí stejnosměrné pro 

potřeby procesoru a okruhy ve vstupních a výstupních modulech a rozhranních. 
 

2. Procesor (CPU) – Podle programu uloženého v paměti vykonává tato jednotka, 

obsahující mikroprocesor, řídicí funkce interpretací vstupních signálů, které následně 

přenáší v podobě výsledku jako akční signály na výstupy. Taktovací frekvence je 

v desítkách až stovkách MHz, přičemž dosahuje dostatečného výkonu k řízení procesů 

v reálném čase. Doba cyklu se udává v milisekundách v rozmezí cca 10-100 ms. 
 

3. Vstupy/výstupy (I/O) – Rozhranní, kde dochází k příjmu a přenosu informací 

z externích zařízení (např. tlačítek, senzorů, motorů, signalizačních diod) na externí 

zařízení (např. jednosměrné a krokové motory) prostřednictvím procesoru. Maximální 

počet rozšířitelných vstupů a výstupů se odvíjí od typu procesoru. 

Vstupy a výstupy dělíme: 

• Digitální vstupy (DI) – přepínače, tlačítka, snímače s dvouhodnotovým 

charakterem signálu (např. teploty, tlaku, hladiny, koncové snímače) 
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• Digitální výstupy (DO) – spínají: relé, stykače, LED, pneumatické a hydraulické 

převodníky 

• Analogové vstupy (AI) – snímače teploty, tlaku, vlhkosti, hladiny. 

Obsahují převodník analog/digitál (A/D) pro komunikaci s procesorem. 

• Analogové výstupy (AO) – ovládají servopohony, frekvenční měniče. 

Obsahují převodník digitál/analog (D/A) pro zpětnou transformaci signálu 

z procesoru. 
 

4. Paměť – Uchovává uživatelský program a datové proměnné. Jsou v ní uložené 

registry, čítače, časovače, časové a jiné systémové proměnné. Její další funkcí je 

uložení posledního stavu (kontrolní bod cyklu), z něhož systém bude vycházet, 

v případě výpadku proudu nebo poruchy, při znovuobnovení chodu řídicího programu. 

Rozeznáváme dvě formy paměti: 

• Paměť pro program – slouží k uložení programu 

• Paměť pro proměnné – slouží k ukládání hodnot, které se za chodu mohou měnit  
 

5. Rozhranní  – Programovací a komunikační. Slouží pro komunikaci PLC 

s programovacím zařízením nebo se zařízeními připojenými ke sběrnici. Např. PPI, 

MPI, Profinet, Profibus, Industrial Ethernet. 
 

6. Rozšiřující vybavení – paměťová karta, rozšiřující prvky a jednotky.  

Např. digitální a analogové vstupy a výstupy, systémové moduly, komunikační procesory. [7] 

 

 

    PLC 

 

 

 

 

 

 

Obr 2. Struktura PLC [7] 

 

Zdroj 

(PS) 

Procesor 

(CPU) 

Paměť 

Paměť pro 
program 

Paměť pro 
proměnné 

Paměťová karta 

Rozhranní pro programování, síť, 

vizualizaci 

(PPI, MPI, Profinet, Profibus…) 

Integrované 

vstupy a 

výstupy (I/O) 

Rozšiřující 

moduly 
 

Digitální vstupy, 
Digitální výstupy, 
Analogové vstupy, 

Analogové výstupy, 
Systémové moduly, 

Komunikační 
procesory, 

… 
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2.1.4 Možnosti komunikace 
 

Průmyslové datové sítě jako možnost komunikačního propojení pro časově kritickou i 

nekritickou komunikaci: 
 

1. MPI – síť, která je určena ke komunikaci na úrovni lokálního řízení. Jedná se o 

systémovou sběrnici PLC přístrojů řady Simatic, určenou pro komunikaci mezi 

programovacím přístrojem a automatizačními systémy, popřípadě mezi několika PLC.  
 

2. Industrial Ethernet – síť, která je navržena ke komunikaci na nejvyšší úrovni. Jedná se 

o výkonný sběrnicový systém určený pro náročné průmyslové podmínky s výkonnou 

datovou komunikací. 
 

3. PROFIBUS – síť navržená především ke komunikaci na úrovni lokálního řízení. 

Průmyslová sběrnice navržená pro automatizaci výrobních linek, řízení výroby a 

technologií, procesní a domovní automatizaci. Varianty provedení: 

• PROFIBUS DP – rychlý přenos signálů z procesu prostřednictvím 

decentralizovaných periferií a odloučených vstupně výstupních jednotek. 

• PROFIBUS FMS – komunikace v heterogenním prostředí s velkým objemem 

služeb pro práci s daty, programy a alarmy. 

• PROFIBUS PA – rozšířená norma PROFIBUS DP určená k řízení pomalých 

procesů zvláště ve výbušném prostředí. 
 

4. PROFINET – prostředek průmyslové komunikace se schopností práce v reálném čase, 

s integrací distribuované přístrojové techniky, rychlými instalačními metodami apod. 
 

5. PPI – je určená k časově nekritické komunikaci mezi PLC a jedním dalším zařízením 

jako např. tiskárna, čtečka čárových kódu apod.   
 

6. AS Interface – sběrnicový systém určený pro komunikaci mezi CPU a akčními členy, 

snímači na nejnižší síťové úrovni. [9], [12], [14] 
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Obr 3. Možnosti komunikace [9] 

 

2.1.5 Výhody programovatelných automatů 
 

Výhody, které předurčují PLC systémy k nasazení do provozu: 
 

1. Flexibilita hardwarového a softwarového vybavení, což se projevuje modulárností a 

efektivitou změn v programu. 

2. Stabilita a odolnost v provozních podmínkách, kdy mohou řídicí systémy fungovat bez 

jakékoliv poruchy i v těch nejnáročnějších průmyslových podmínkách. 

3. Nenáročná provozní údržba, projevující se možnou údržbou systému i za chodu 

systému. Obsahuje vlastní diagnostiku. 

4. Hospodárnost v podobě velice levných malých kompaktních automatů. 

5. Spolehlivost, která vychází z jednoduchosti operačního systému reálného času. 

6. Pestrá nabídka PLC a příslušenství od různých výrobců. [7] 

 

2.2 Programování a softwarová výstavba PLC 
 

Programování se uskutečňuje v nejrůznějších vývojových prostředích v závislosti na 

výrobci softwarového vybavení. Tato práce je soustředěna na Německou společnost Siemens 

AG, tudíž se bude zabývat programovacími nástroji této společnosti, vyvinutou pro řadu 

Simatic. Nejpoužívanějším nástrojem je STEP 7. 
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2.2.1 Struktura programu STEP 7 
 

1. Lineární program – Zápis celého programu je v jediném bloku (OB1), jehož 

prostřednictvím zpracovává CPU jednotlivé instrukce sekvenčně za sebou. Způsob 

programování je obdobný jako zápis ve formě reléových schémat. 
 

2. Členěný program – Řídicí program je rozdělen v jednotlivých blocích, z nichž každý 

obsahuje určitou část automatizační úlohy. Organizační blok OB1 pak podle instrukcí 

volá jednotlivé bloky ve stanoveném pořadí pro vykonání konkrétní automatizační 

úlohy. 
 

3. Strukturovaný program – Obsahuje bloky s parametry, kterým jsou během výpočtu 

přiřazovány skutečné hodnoty. Bloky jsou určeny pro řešení obecných úloh. Pořadí 

zpracování jednotlivých bloků určí organizační blok OB1, obsahující volání 

jednotlivých bloků a je také určen pro cyklické zpracování programu. [8], [9] 

 

2.2.2 Typy bloků 
 

• Organizační bloky (OB) tvoří rozhranní mezi uživatelským programem a operačním 

systémem CPU a mají za úkol řídit cyklické, časové a alarmové zpracování programu. 

Hlavním blokem je OB1, který je zpracováván v každém cyklu činnosti PLC. 
 

• Funkční bloky (FB) nabízejí přídavný paměťový prostor, do kterých jsou uloženy 

proměnné do následujícího vyvolání. Dělí komplexní program do částečných 

vzájemně propojených částí a obsahují paměť. 
 

• Funkce (FC) - podobně jako funkční bloky mají i funkce funkční části, ale neobsahují 

žádnou paměť pro proměnné. 
 

• Datové bloky (DB) jsou určeny pro uložení uživatelských dat. 
 

• Systémové funkce (SFC) a systémové funkční bloky (SFB) jsou sestavené výrobcem a 

obsahují předem naprogramované funkce. Jsou integrované v paměti a nelze je 

smazat. Slouží např. jako kopírovací funkce, ke konfiguraci parametrů modulů apod. 

SFB na rozdíl od SFC mohou používat instanční datové bloky. 
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• Systémové datové bloky (SDB) jsou vytvářeny uživatelem pomocí nástroje HW 

Config. Obsahují konfigurační údaje hardwaru sestavy PLC, parametry pro jednotlivé 

moduly sestavy a komunikaci. [7], [8], [9] 

 

2.2.3 Programovací jazyky 
 

• Instruction list (IL) Textový programovací jazyk mnemokódů, definován malým 

rozsahem operací s cca dvaceti základními operacemi. 
 

• Structured text (STL) Jazyk strukturovaného textu, který je podobný strojovému kódu 

na bázi jazyku PASCAL, propojující možnosti vyššího programovacího jazyka 

úměrné požadavkům PLC technologie. 
 

• Ladder diagram (LAD) Jazyk kontaktních schémat je zástupcem grafických jazyků, 

který je analogií reléových obvodů. 
 

• Function blok diagram (FBD) Jazyk blokových schémat je rovněž zástupcem 

grafických jazyků, který používá logiky boolové algebry. 
 

• Sequential funktion chart (SFC) Nástroj k programování sekvenčních řetězců. 

[3], [7], [8] 

 

2.3 Automatizační přístroje SIMATIC S7 
 

Německá společnost Siemens AG, zabývající se mimo jiné problematikou průmyslové 

automatizace, nabízí v současnosti ve svém portfoliu řady SIMATIC S7 řídicí systémy, 

kterým se budou věnovat následující podkapitoly. 

 

2.3.1 LOGO! 
 

Nejmenší programovatelný automat patřící do skupiny mikro, byl zkonstruován jako 

řídicí systém pro nejjednodušší úlohy v logickém řízení. Nabízí se v několika provedeních, 

z nichž některé umožňují omezený počet rozšiřujících modulů. Programovat lze použitím 

nástrojového softwaru LOGO! Soft Comfort V 6.0 na počítači, nebo pomocí displeje a kláves 

přímo na modulu. Automat dále obsahuje napájení (DC 12V, AC/DC 24V, AC 10/230V), 8 



 

13 

 

základních plus 29 speciálních funkcí, 8 DI a 4 DO v základní výbavě a zabudovanou 

paměť.[7] 
 

 

Obr 4. SIMATIC S7 LOGO! [12] 

 

2.3.2 S7-200 
 

Tento automat je zástupcem druhé generace řídicích systémů a řadíme ho do skupiny 

malých PLC, což znamená jeho předurčení spíše pro jednodušší aplikace. Jedná se o 

kompaktní PLC s širokým spektrem výkonově rozdílných jednotek a rozšiřujících periferních 

modulů, kterými lze základní jednotku rozšířit maximálně o 7 dalších modulů. Dále obsahuje 

integrovanou systémovou sběrnici a mnoho variant síťového připojení pomocí 

komunikačního rozhranní jako např. Ethernet, PROFIBUS-DP, AS-Interface, PPI/MPI a 

podobně. Programuje se pomocí vlastního vývojového a diagnostického programovacího 

prostředí MicroWin. Mezi jeho výhody patří malý a kompaktní design s nízkou pořizovací 

cenou. Zároveň se vyznačuje výkonnou instrukční řadou identickou pro všechny varianty 

CPU a možnostmi využití časovačů, vysokorychlostních čítačů a podobně. Mezi rozšiřující 

moduly patří digitální a analogové vstupní a výstupní moduly a komunikační procesory. [7], 

[9], [12] 

 

Obr 5. SIMATIC S7-200 [12] 
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2.3.3 S7-1200 
 

Zástupcem nové řady malých programovatelných automatů je řídicí systém SIMATIC 

S7-1200, který představuje kompaktní a moderní PLC s možností modulárního rozšíření pro 

použití v širokém spektru aplikací. Komunikační rozhranní je na nejvyšší úrovni a splňuje tak 

požadavky pro moderní průmyslovou komunikaci a v kombinaci s bohatým výběrem 

vestavěných funkcí předurčuje tento systém jako nedílnou součást pro nejmodernější 

automatizační aplikace. [7] 

Nejmodernější CPU 1214 lze rozšířit až o 8 signálních karet a navíc ke každému CPU 

lze připojit jeden signální modul, který umožňuje rozšíření počtu vstupů a výstupů bez dalšího 

zabírání místa v rozvaděči. Disponuje integrovanou pracovní pamětí o velikosti až 50 kB, 

integrovanou Load pamětí o velikosti až 2 MB a zálohovací pamětí o velikosti 2 kB, která je 

k dispozici na základní jednotce. Možnosti komunikace prostřednictvím modulů PROFIBUS 

Master a Slave. Jako Master může po síti komunikovat až se šestnácti zařízeními PROFIBUS 

Slave, který může komunikovat s jakýmkoliv zařízením PROFIBUS Master. Podpora modulů 

RS-232 a RS-485 prostřednictvím sériové komunikace point-to-point. Ke každé ze základních 

jednotek S7-1200 lze připojit až 3 komunikační moduly. Integrované rozhranní PROFINET 

umožňuje SIMATICu S7-1200 působit jako Master a komunikovat tak s periferiemi, měniči, 

pohony a podobně. Dále slouží pro spojení s programovacím zařízením pro komunikaci 

s jinými PLC a HMI. Integrovaná technologická funkce v řídicím systému S7-1200 v podobě 

až šesti vysokorychlostních čítačů, z nichž tři umožňují čítat frekvenci 100 kHz a zbylé tři 30 

kHz. [12] 
 

 

Obr 6. SIMATIC S7-1200 [12] 
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2.3.4 S7-300 
 

Zástupce střední třídy řídicích systémů a zároveň nejpoužívanější programovatelný 

automat určený pro jednodušší a středně složité aplikace. V systémovém řešení klade důraz na 

výrobní technologii a tím poskytuje univerzální automatizační platformu. Jedná se o 

modulární automat s výkonnostně rozdílným spektrem procesorových jednotek a s velkým 

výběrem rozšiřujících periferních modulů, kterými lze rozšířit přístroj až do konfigurace 

s dvaatřiceti moduly, bez jakéhokoliv omezení pro jejich kombinaci a s možností připojení až 

stovek vstupů a výstupů dle typu CPU. S integrovanou systémovou sběrnicí je možné 

připojení do průmyslové sítě prostřednictvím MPI, PROFIBUS a Industrial Ethernet. Dále 

obsahuje MPI konektorem pro komunikaci s programovacím zařízením PG/PC, TD/OP nebo 

jiného přístroje schopného připojit se přes MPI rozhranní a DP rozhranní umožňující 

propojení CPU co by řídicí jednotky do sítě decentracích periferií DP. [7], [9] 
 

 

Obr 7. PLC SIMATIC S7-300 [12] 

S7-300 F jako ekvivalent tohoto řídicího systému v bezpečnostním provedení je 

používaný v prostředí s největším stupněm zabezpečení osob, výrobního zařízení a vlastního 

okolí ve smyslu prevence nehod, poškození zdraví a životního prostředí v důsledku poruchy. 

To vše umožňuje spojení standardní provozní automatizace a bezpečnostní techniky do 

jediného systému bez použití samostatné bezpečnostní komunikační linky a celé to funguje na 

bázi komunikace po síti PROFIBUS-DP. Mezi centrálním řídicím systémem a 

distribuovanými moduly vstupů a výstupů je napojena i bezpečnostně orientovaná 

komunikace Profisafe. Bezpečnostní řídicí systém lze vytvářet v centrálním i distribuovaném 

provedení a jeho použití výrazně snižuje výdaje na moderní zabezpečené provozy. 

Programování bezpečnostně orientovaného programu ve standardním vývojovém prostředí 



 

16 

 

jazyky reléových schémat a funkčních bloků dle příslušné normy za použití certifikovaných 

příkladů ze speciální F-knihovny. [7] 
 

Průmyslové sítě všech standardních CPU jsou osazeny komunikačním rozhranním 

MPI a typy 315-2DP, 317-2DP mají zabudované rozhranní PROFIBUS. Současným trendem 

automatizace je orientace na Ethernet, čemuž z nabídky vyhovují jednotky s integrovaným 

rozhranním typu 315-2PN/DP, 317-2PN/DP. [12] 
 

Kompaktní CPU je označení pro řídicí jednotky doplněné digitálními a analogovými 

vstupy a výstupy s technologickými funkcemi rychlého čítání, měření frekvence, polohování a 

PID regulace. Všechny typy jsou opět vybaveny komunikačním rozhranním MPI a výkonnější 

CPU mají navíc rozhranní PROFIBUS (313C-2DP, 314C-2PtP). [12] 
 

Technologické procesorové jednotky mají výkonné technologické funkce a funkce pro 

řízení polohy a pohybu přímo začleněny v sobě (CPU 317T-2DP) a jsou navrženy pro 

dynamické řízení pohybu současně v několika osách (nastavování polohy, synchronizace a 

spínání s použitím vaček), čemuž přispívá izochronní režim sběrnice PROFIBUS-DP, 

integrované vstupy a výstupy a přeprogramované funkce pro řízení pohybu. Konfigurace a 

parametrizace os ve vývojovém prostředí STEP7. [12] 

 

2.3.5 S7-1500 
 

Řídicí systém nové generace řady SIMATIC pro střední a náročnější třídu aplikací je 

navržen s ohledem na výkonnost a efektivitu. Co se výkonnosti týče, jsou výrazně rozšířeny 

technologické funkce vylepšení zabezpečení a ochrany dat, funkční bezpečnosti a výkonu 

systémového jádra. Z hlediska efektivity došlo ke zlepšení v oblasti konstrukce, ovládání a 

diagnostiky systému a jeho začlenění do TIA PORTAL. [12] 
 

Výkonný systém umožňuje: 

• Rychlé zpracování signálů 

• Mimořádně krátkou dobu odezvy 

• Vysokou kvalitu řízení 

• Rychlou systémovou sběrnice [12] 
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Technologické funkce: 

• Integrovaná funkce PID regulace se snadnou konfigurací funkčních bloků, které 

zajišťují vysokou kvalitu regulačních pochodů a s automatickým nastavením 

optimálních hodnot parametrů PID regulátorů. 

• Motion kontrol (řízení polohy a pohybu) je aplikace, která umožňuje přímé propojení 

číslicových a analogových pohonů s profilem profidrive obsahující podporu řízení 

otáček a polohy podřízených os. [12] 
 

Zabezpečení ochrany jednotlivých bloků svázáním se sériovým číslem použité 

paměťové karty, čímž se chrání program stroje před okopírováním, zařízení před 

neoprávněným přístupem a modifikací. [12] 
 

Funkční bezpečnost v zastoupení F-verzí (failsafe). Novým nástrojem Safety 

administration editor, který definuje a mění bezpečnostní parametry. [12] 
 

 

Obr 8. SIMATIC S7-1500 [12] 

2.3.6 S7-400 
 

Programovatelný automat modulárního provedení patří do skupiny velkých PLC a je 

určený pro nejnáročnější automatizační aplikace s řadou výkonově rozdílných CPU a 

s bohatým výběrem rozšiřujících periferních modulů, kterými lze rozšířit přístroj až do 

sestavy o 300 modulech bez omezení jejich kombinace. Připojení do průmyslové sítě řešeno 

formou MPI, PROFIBUS, Industrial ethernet s víceprocesorovým režimem, kdy mohou být až 

čtyři CPU osazeny do jediného nosiče modulu. [7] 
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Vedle standardního MPI mají DP rozhranní (CPU 413-2, CPU 414-2) integrováno pro 

připojení do sítě PROFIBUS-DP a prostřednictvím toho mohou komunikovat s inteligentními 

periferiemi bez dalšího HW. [9] 
 

Externí paměťový modul používaný jako doplňková editační paměť, užitý dle 

charakteru úlohy ve formě paměťového modulu typu RAM nebo Flash EPROM. [9] 
 

Mezi jeho hlavní přednosti patří vysoká rychlost zpracování dat a to v řádu desítek ns 

na bitovou instrukci, rozsáhlé komunikační možnosti a výkonná systémová konfigurace. 

Funkčnost procesu a celého systému, registraci chyb a systémové události, neustále 

monitoruje diagnostický systém CPU. [7], [9] 
 

Charakteristickými vlastnostmi tohoto řídicího systému jsou multicomputing, izochronní 

režim a CiR. 

• Multicomputing znamená použití víc než jedné procesorové jednotky v centralizované 

konfiguraci řídicího systému. Výhodou je rozdělení výkonu dle technických funkcí, 

jejich vzájemnému oddělení a následnému přiřazení k jednotlivým CPU, přičemž 

každá CPU může mít individuálně připojené vlastní lokální vstupy a výstupy a 

zpracovávat tak vlastní program. V multicomputingu pracují všechny CPU jako jedna, 

tudíž dojde-li k zastavení činnosti u jedné z nich, zastaví se všechny CPU současně. 

• Izochronní režim je časová synchronizace procesoru a periferií po sběrnici 

PROFIBUS, kdy vlivem přesného taktování dosáhneme spolehlivé obsluhy a rychlých 

procesů. 

• CiR (Configuration in RUN): Jak už z překladu plyne, jedná se o systémovou funkci, 

která umožňuje výměnu modulů nebo jen změnu jejich parametrů za provozu řídicího 

systému. Lze tak tímto velice pružně reagovat na změny v technologickém procesu, 

popřípadě celý proces optimalizovat. Dochází tak k výraznému zkrácení času, 

potřebného k vykonání servisního zásahu a snížení prostoje přerušením výroby. [12] 
 

Tento nejvýkonnější řídicí systém předčí nižší řady PLC svou modularitou a 

výkonností a jeho nasazení je zejména ve velkých výrobních celcích napojených na 

celopodnikové řízení zdrojů a systémů pro sběr, archivaci, farmacii, chemickém a 

potravinářském průmyslu a podobně. [12] 
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S7-400 H je další variantou řídicího systému této nejvyšší řady. Jedná se o PLC se 

zvýšeným zabezpečením proti poruše, konstruovaný na míru průmyslovým provozům a 

aplikacím, kde by selhání systému mělo fatální následky jako například elektrárny, rozvodny, 

chemičky a podobně. Zvýšené zabezpečení pracuje na principu dvou paralelních řídicích 

systémů, jejíž CPU jsou propojené optickým vláknem a řídí vstupy a výstupy prostřednictvím 

redundantní PROFIBUS DP linky, takže v případě selhání jednoho řídicího systému dojde 

k plynulému přepnutí na druhý řídicí systém bez jakékoliv datové ztráty. [7], [9] 

 

 

Obr 9. SIMATIC S7-400 [12] 
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3 Praktická část 
 

Vybraným tématem praktické části mé bakalářské práce je systém skládající se z 

manipulátorů a dopravníků, které obsluhují výrobní procesy náprav, včetně jejich měření a 

zkoušek, a to v podobě obráběcích strojů a zařízení k tomu určeném, umístěných na provoze 

obrobny kol a náprav 1, společnosti Bonatrans Group a.s.  
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3.1 Vybraná aplikace 
 

Z tohoto kompaktního systému jsem vybral dopravník s označením C4 umístěný mezi 

obráběcími stroji SPON 1 a SPON 2, který je zásobován polotovary manipulátorem 

s označením M2, který z těchto strojů odebírá polotovary prostřednictvím dopravníků C1 a 

C2. Dopravník zmíněné polotovary dopravuje k manipulátoru M3, který následně svou funkcí 

obsluhuje obráběcí stroje s označením SPHD 1 a SPHD 3, kde probíhají navazující obráběcí 

operace. 

 

3.1.1 Popis funkce dopravníku C4 
 

Dopravník C4 plní funkci nejenom jako dopravník, ale i zároveň jako odkladiště 

polotovarů určených k obrábění. Nejprve se elektrickým vozíkem navezou polotovary na 

dopravník C4, na jehož poslední odkládací pozici je umístěn koncový snímač, který se po 

uložení nápravy na dopravník bezprostředně po jejich kontaktu přepne do polohy, kdy řídicí 

systém vyhodnotí stop ukládání polotovarů na toto místo a zároveň je tímto snímačem 

informován, že z této pozice může odebírat polotovary manipulátorem M2 pro zásobování 

strojů SPON 1 a SPON 2, v podobě dopravníků C1 a C2, jež do zmíněných strojů polotovary 

dopravují. Dopravník C4 má tedy funkci odkladiště polotovarů pro manipulátor M2, který 

zásobuje obráběcí stroje SPON 1 a SPON 2, na kterých dochází k obrábění těchto polotovarů. 

Zároveň po dokončení obráběcích operací na těchto strojích odváží manipulátor M2 obrobky 

zpět na dopravník C4, který už nyní plní funkci dopravníku pro následující operace na strojích 

SPHD 1 a SPHD 3 a zásobuje tak tímto manipulátor M3, který obsluhuje naposled zmíněné 

obráběcí stroje, určené k následujícím technologickým operacím. 

 

3.1.2 Popis funkce manipulátoru M2 
 

Manipulátor M2, který zásobuje obráběcí stroje SPON 1 a SPON 2 a navazuje na 

dopravník C4, pracuje ve dvou osách, vodorovné X a svislé Z, přičemž vodorovná osa X 

muže nabývat třech poloh, ve smyslu manipulace mezi dopravníky C4 a C1 nebo C2, kdy 

poloha 1 je umístění manipulátoru M2 nad dopravníkem C1, poloha 2 je umístění nad 

dopravníkem C4 a poloha 3 je umístění nad dopravníkem C2. Ve svislé ose Z, může 

manipulátor M2 nabývat dvou poloh, a to v podobě polohy 1, která je v horní úrovni a je 

určená pro manipulaci s polotovary mezi jednotlivými dopravníky, nebo polohy 2, která je ve 

spodní úrovni a je určená pro odkládání přepravovaných polotovarů na dopravníky C1, C4 a 
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C2 v polohách v ose X k tomu určených. Po provedení patřičných technologických operací na 

přepravovaných polotovarech obráběcími stroji SPON 1 a SPON 2, manipulátor M2 vrací tyto 

polotovary zpět na dopravník C4 k dopravě k dalšímu technologickému postupu. 

 

3.1.3 Popis funkce manipulátoru M3 
 

Manipulátor M3 je navazujícím prostředkem určeným k přepravě polotovarů ve 

smyslu následujícího technologického postupu. Oproti manipulátoru M2 je osazen dvojicí 

kleští pro upínání polotovarů a pracuje ve třech souřadnicových osách. Kleště číslo 1 slouží 

pro odebrání polotovarů z dopravníku C4 a jejich následující přepravě k obráběcím strojům 

SPHD 1 a SPHD 3, zatím co kleště číslo 2 jsou prázdné. Ty jsou určené pro následné vyjmutí 

zhotovených polotovarů ze zmíněných obráběcích strojů a následný export k dopravníku C5. 
 

Osa Y orientovaná ve směru chodu dopravníku nabývá třech poloh a to ve smyslu 

polohy 1 definované jako místo pro odebrání polotovaru z dopravníku C4, polohy 2, která je 

určená pro zásobování obráběcích strojů SPHD 1, SPHD 3, nebo pro uložení polotovaru na 

dopravník C4, odkud se mohou rovněž polotovary odebírat a exportovat opačným směrem. 

Poloha 3 je potom určená po zhotovení příslušné obráběcí technologie k uložení polotovaru 

na dopravník C5. 
 

Osa X je orientovaná ve smyslu pohybu manipulátoru a tedy kolmo k chodu 

dopravníku C4 a nabývá čtyř poloh. Poloha číslo 1 je určená k odebrání nápravy z dopravníku 

C4 a uložení nápravy na dopravník C5, poloha číslo 2 slouží pro uložení polotovaru přímo do 

obráběcího stroje SPHD 1, poloha číslo 3 je určená pro uložení polotovaru přímo do stroje 

SPHD 3 a poslední poloha číslo 4 je určená pro uložení polotovaru na dopravní C4_3, odkud 

se mohou nápravy rovněž i odebírat a exportovat opačným směrem. 
 

Osa Z, stejně jako u manipulátoru M2, nabývá dvou hodnot, a to v podobě polohy 1 ve 

smyslu převozu polotovaru mezi jednotlivými stanicemi, nebo v podobě polohy 2, která 

slouží pro odebrání, nebo uložení nápravy v konkrétní poloze ve smyslu osy X. 

 

3.1.4 Popis funkce dopravníku C4 v návaznosti na manipulátory M2 a M3 
 

Elektrickým vozíkem se polotovar naveze na dopravník C4, který vyhodnotí, jestli je 

polotovar umístěn na první pozici, která je místem pro odebrání manipulátorem M2, za 

pomocí polohového snímače v podobě vysunutého drátu, který po kontaktu s nápravou sepne 
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do polohy, která informuje řídicí systém o přítomnosti polotovaru. Následně se z levé strany 

vysune středící válec, který má za úkol polohovat polotovar na dopravníku tak, aby byl 

následně manipulátorem přesně uchycen na dvou požadovaných místech, určených pro 

následnou bezpečnou přepravu. Pod touto pozicí je umístěn zdvíhací stůl, který je 

momentálně v pasivní poloze 1. Jakmile dá řídicí systém pokyn manipulátoru M2 pro odběr 

polotovaru z dopravníku C4, začne se zdvíhací stůl vysouvat do aktivní polohy 2, kdy uchopí 

polotovar a následně jej vysune nad dopravník C4, přičemž současně manipulátor M2 mění 

polohu ve svislé ose Z ze stávající polohy 1 na polohu 2, určenou pro odebrání polotovaru. 

V momentě nabytí polohy 2 manipulátorem M2 v ose Z, se začínají upínat čelisti kleští 

manipulátoru tak, aby došlo k bezpečnému upnutí polotovaru pro následnou přepravu. Poté 

následuje odjezd manipulátoru M2 do počáteční polohy jedna v ose Z a přesun v ose X do 

polohy 3 nad dopravník C1 a zároveň dochází k zasunutí zdvíhacího stolu dopravníku C4 zpět 

do pasivní polohy a zároveň se vysouvá zdvíhací stůl z pasivní do aktivní polohy, dopravníku 

C1. Manipulátor M2 mění svou polohu a sjíždí v ose Z do polohy dvě, kde pokládá polotovar 

na již vysunutý zdvíhací stůl dopravníku C1. Po uložení polotovaru rozepíná čelisti kleští a 

vrací se zpět v ose Z do polohy 1, současně zdvíhací stůl sjíždí s odloženým polotovarem do 

pasivní polohy, přičemž polotovar ukládá na dopravník C1. 
 

 Po zhotovení následující technologické operace se celý proces přepravy polotovaru 

opakuje opačným směrem, jehož cílem je uložení polotovaru zpět na pás dopravníku C4. 
 

Potom co je polotovar uložen na pás dopravníku C4 na pozici 1, následuje přesun 

k manipulátoru M3, v podobě chodu dopravníkového pásu směrem vpřed, přičemž chod 

celého systému sleduje čítač, který určí poslední pozici dopravníku C4, která je určená pro 

odebrání polotovaru manipulátorem M3. Jakmile čítač zjistí načtení poslední pozice 

dopravníku C4, uvede řídicí systém dopravník do stavu stop. Opět se z levé strany vysune 

středící válec, který kontroluje, popřípadě upraví správnou polohu polotovaru určenou pro 

přesun manipulátorem M3. Následně se vysune zdvíhací stůl z pasivní polohy a vysune 

nápravu do polohy určenou pro odebrání polotovaru manipulátorem M3. Manipulátor M3 

vyjíždí z polohy 2 v ose Y do polohy 1, určenou pro odběr polotovaru. V ose Z sjíždí z polohy 

1 do polohy 2, určenou pro odběr polotovaru. V poloze 2 osy Z se sevřou čelisti kleští číslo 1 

manipulátoru M3 a následuje výjezd manipulátoru M3 v ose Z do polohy 1 a současně 

zdvíhací stůl dopravníku C4 opouští svou aktivní pozici a zajíždí zpět do pasivní polohy. 

Následně manipulátor M3 odjíždí v ose Y do polohy 2, určenou pro transport polotovaru 
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k obráběcím strojům SPHD 1 a SPHD 2. Manipulátor M3 pokračuje pohybem v ose X do 

polohy 2 nad obráběcí zařízení SPHD1. Po dojetí do této polohy, sjíždí v ose Z do polohy 2, 

určené k odebrání polotovaru strojem, ve formě upnutí pro potřeby obráběcí technologie. 

Jakmile stroj polotovar upne, manipulátor M3 rozepne čelisti svých kleští a vrací se v ose 

Z zpět do polohy 1, kde vyčká, až proběhne strojní technologie obrábění. Po dokončení 

strojního obrábění, dá řídicí systém pokyn pro odebrání polotovaru ze stroje formou pohybu 

v ose Y do polohy 1, následuje pohyb v ose Z, do polohy 2 a upnutí kleští číslo 2, které jsou 

určeny k transportu polotovaru na dopravník C5. Po upnutí čelistí kleští manipulátoru M3, 

stroj rozepne, a tak polotovar uvolní k odběru manipulátorem M3. Ten vyjíždí do polohy 1 

v ose Z a následně do polohy 1 v ose X. Následuje posun v ose Y do polohy 3, která slouží 

k odložení polotovaru na dopravník C5. Manipulátor M3 sjíždí v ose Z do polohy 2, kde je již 

vysunut zdvíhací stůl dopravníku C5, který je připraven odebrat polotovar a dopravit jej 

k dalšímu technologickému postupu. 

 

3.2 Hardwarové vybavení řídicího systému dopravníku C4 
 

Řídicí systém dopravníku náprav C4 se skládá z procesorové jednotky CPU315-2 

PN/DP s možnostmi komunikace v rámci komunikačního procesoru MPI/DP a PN-IO 

s napájením v podobě zdroje PS307 24V/5A. Součástí programovatelného automatu v podobě 

signálních modulů jsou tři karty digitálních vstupů 32DI DC24V, jedna karta digitálních 

výstupů 32DO 24V DC/0,5A, jedna karta analogových vstupů 8AI 16Bit, dále pak obsahuje 

dvojicí spojek DP/DP Coupler a dvojici propojovacích modulů IM 151-1 a IM 153-1, které 

celou sestavu rozšiřují o další vstupní a výstupní karty, které zde však nebudou zmíněny, 

vzhledem k tomu, že nemají přímou spojitost s problematikou, kterou se tato práce zabývá. 
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Obr 11. Schéma hardwarové konfigurace 

 

3.2.1 Zdroj PS 307 5A 
 
 

Stabilizovaný napájecí zdroj určený pro napájení 

sestavy řady SIMATIC S7-300 s napájecím napětím 120/230 

V AC a výstupním napětí 24 V DC. Vstupní proud při 

nominálním vstupním napětí 120 V je 2,3 A / při 230 V je 1,2 

A. Vstupní napětí potom 264/132 V AC. Jmenovitá hodnota 

proudu  5A, při proudovém rozsahu 0 až 5A. Frekvence 50/60 

Hz. Aktivní výkon 120W při ztrátách 18 W s účinností 87 %. 

Zbytkové zvlnění špička-špička 10 až 50 mV, nárůst napětí 10 

ms, omezení proudu 5,5 až 6,5A, při ztrátách 0,5 až 3,5 mA. 

Teplota provozního okolí 0 až 60 °C. Charakteristickým rysem 

výstupu je ochrana proti zkratu primární i sekundární izolace. 

[13] 

 
 

 

3.2.2 CPU 315-2 PN/DP 
 
 

Centrální procesorová jednotka řady SIMATIC S7-300, která řídí celou sestavu, 

obsahuje integrovanou pracovní paměť o velikosti 384 kB, Micro memory card o maximální 

Obr 12. PS 307 5A [13] 
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velikosti 8 MB a podporuje rozhranní typu MPI/DP 12 

Mbit.s-1 a rozhranní Ethernet PROFINET obsahující S2 

portový switch. [13]  
 

Napájecí napětí 24 V DC při přípustném rozsahu 

20,4 až 28,8 V s přemostěním při výpadku sítě do 5 ms a 

s rychlostí opakování 1 s. Příkon vstupního proudu 750 mA 

a spotřeba proudu při provozu bez zatížení 150 mA. 

Výkonová ztráta CPU je 4,65 W. Velikost remanentní 

paměti pro remanentní datové bloky je 128 kB se 

zálohováním bez baterie. [13] 
 

Čas procesoru pro zpracování bitové operace je 0,05µs, pro word 0,09µs, pro pevnou 

řádovou čárku 0,12µs, pro plovoucí řádovou čárku 0,45µs. [13] 
 

Maximální počet datových bloků, funkčních bloků a funkcí je shodně 1024, při stejné 

velikosti 64kB. Maximální velikost organizačního bloku je rovněž 64kB. Maximální počet 

čítačů a časovačů je 256, při početním rozsahu čítačů od 0 do 999 a počítání u časovačů je 

v rozsahu od 10 ms do 9990 s. [13] 
 

Maximální počet provozuschopných funkčních modulů umístěných na jedné liště je 8 

a celou sestavu lze rozšířit maximálně o 4 lišty, tedy o 32 modulů. Počet komunikačních 

procesorů pro point-to-point je 8 a pro LAN také 8. Řídicí jednotka podporuje Isochronní 

režim, který je synchronizovaný do terminálu aplikace. [13] 
 

Mezi komunikační funkce patří PG/OP komunikace, S7 basic 

komunikace, S7 komunikace (jako server i jako klient), S5 

kompatibilní komunikace a otevřená komunikace IE v podobě TCP/IP, 

ISO v TCP a UDP. Obsahuje diagnostickou vyrovnávací paměť. 

Provozní teplota zařízení je 0 až 60 °C. Konfigurační software je 

zastoupen STEP 7 s možnostmi programovacích jazyků LAD, FBD, 

STL, SCL, CFC, GRAF, HiGraph®. [13] 

 

 
 

Obr 13. CPU 315 s ukázkou připojení 
[13] 

Obr 14. CPU 315-2 PN/DP [13] 
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3.2.3 32DI DC24V 
 

Tento digitální vstupní modul navržený pro řadu SIMATIC S7-300, obsahuje 32 

opticky oddělených digitálních vstupů s maximálním počtem současně ovladatelných vstupů 

32 při maximální teplotní zátěži 40°C a 16 vstupů při teplotní zátěži 60°C. Je napájen 24 

V DC s přípustným rozsahem 20,4 až 28,8 V DC, přičemž napětí 

pro signál “0“ je -30 až +5V a pro signál “1“ 13 až 30V. Vstupní 

proud je pro signál “1“ 7 mA. Vstupní zpoždění jmenovitých 

hodnot vstupního napětí pro standardní vstupy “0“ až “1“ je 

maximálně 4,8 ms. Délka stíněného kabelu je maximálně 1000m 

a nestíněného kabelu maximálně 600m. Možnost připojení 

snímače v podobě dvoudrátového senzoru. Diagnostická indikace 

v podobě indikátoru stavu vstupního signálu prostřednictvím 

svícení zelené LED. Galvanické oddělení digitálních vstupů mezi 

kanály i mezi kanály a základní sběrnicí. Způsob připojení 

požadovaným předním konektorem 40-pin. [13] 

 

3.2.4 32DO 24V DC/5A 
 

Digitální výstupní modul jako signalizační modul řady SIMATIC S7-300 obsahuje 32 

opticky oddělených digitálních výstupů s napájecím napětím 24 V DC s přípustným rozsahem 

20,4 až 28,8 V DC. Výstupní napětí pro signál “1“ je minimálně -0,8 V. Vstupní proud bez 

zátěže maximálně 160 mA a ze sběrnice V DC maximálně 110 mA. Výstupní proud pro 

signál “1“ je 0,5 A s přípustným rozsahem při 40°C maximálně 0,6 

A s minimálním zatížením 5 mA. Pro signál “0“ je zbytkový proud 

maximálně 0,5mA. Celkový výstupní proud při teplotě až 40°C je 

4A a při maximální teplotě 60°C je 3A. Výkonové ztráty 6,6 W. 

Spínací schopnost výstupů je maximálně 5W při frekvenci 

s odporovou zátěží maximálně 100Hz a s induktivní zátěží 

maximálně 0,5Hz. Odporový rozsah je 48 Ω až 4 kΩ. Délka 

stíněného kabelu maximálně 1000m a nestíněného kabelu 

maximálně 600m. Galvanické oddělení digitálních výstupů mezi 

kanály a mezi kanály a základní sběrnicí formou optočlenu. Způsob 

připojení prostřednictvím čelního konektoru 40-pin. [13] 

Obr 15. 32DI DC 24V [13] 

Obr 16. 32DO 24V DC/5A [13] 
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3.2.5 8AI 16Bit 
 

Analogový vstupní modul jako signalizační modul řady SIMATIC S7-300 obsahuje 8 

opticky oddělených analogových vstupních signálů, při přípustném vstupním napětí pro 

napěťový vstup v podobě maximální hodnoty 50 V a při přípustném vstupním proudu 

maximálně 32 mA. 

Vstupní rozsahy napětí při vstupním odporu 2 MΩ: 

1V až 5V, -5V až +5V, -10 až +10V 

Vstupní rozsahy proudu při vstupním odporu 250 Ω: 

0mA až 20 mA, 4mA až 20 mA, -20mA až +20 mA. 

Vstupní proud ze sběrnice 5V DC maximálně 130 mA. 

Výkonové ztráty 0,6 W. Délka stíněného kabelu je maximálně 200m. 

Vytvoření analogové hodnoty pomocí integrace a konverze času či 

rozlišením na kanál. Rozlišení s překročením rozsahu maximálně 16 

bitů (bit včetně znaménka). Integrační čas lze parametrizovat. 

Diagnostika s indikací v podobě LED. Galvanické oddělení 

analogových vstupů mezi kanály, ve skupinách po dvou a mezi 

kanály a základní sběrnici. Způsob připojení vyžaduje přední 

konektor 40 - pin. [13] 

3.2.6 IM 153-1 
 

Propojující modul rozšiřující sestavu řídicího systému má napájecí napětí 24 V DC 

v přípustném rozsahu a to i včetně zvlnění v rozmezí 20,4 až 28,8 V. 

Doba přemostění při výpadku sítě je 5 ms. Vstupní proudový odběr 

maximálně 350 mA až 625 mA. Výstupní napětí 5 V DC při 

maximálním výstupním proudu pro sběrnici 1 A. Výkonové ztráty 3 

W. Adresní objem pro vstupy i výstupy 128 byte. V případě 

hardwarové konfigurace lze umístit maximálně osm modulů na 

rozhranní DP slave. Rozhraní, které podporuje je PROFIBUS DP 

s procesem přenosu RS 485 a s přenosovou rychlostí 12 Mbit.s-1. 

Obsahuje automatickou detekci přenosové rychlosti, schopnosti 

SYNC a FREECE, jako odesílatel řídí výměnu dat komunikace 

slave-to-slave. Nedílnou součástí je konektor Sub-D 9-pin. 

Komunikační funkce IM 153 je přenosový protokol PROFIBUS DP 

Obr 17. 8AI 16Bit [13] 

Obr 18. IM 153-1 [13] 
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dle normy EN 50170. Stupeň a třída krytí je IP20, provozní teplota od 0 do 60°C, při 

maximální přípustné nadmořské výšce 3000 m. [13] 

 

3.2.7 DP/DP Coupler 
 

Distribuovaný vstupně výstupní spojovací modul, který slouží jako spojka 

pro připojení dvou PROFIBUS DP redundantních napájecích sítí. Napájecí 

napětí tohoto modulu je 24 V DC a jak již z úvodu plyne, jediné rozhranní 

které podporuje je PROFIBUS DP. Dalším charakteristickým vybavením 

je pak status indikátor a diagnostické funkce. Stupeň a třída krytí je IP20 a 

jeho provozní teplota se pohybuje v rozmezí 0 až 60 °C. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 19. DP/DP Coupler [13] 
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3.3 Programování vybrané aplikace 
 

Celý program, vzhledem k jeho velikosti, zde není možné prezentovat, tak alespoň 

budou v této kapitole popsány vybrané části programu, které by měli být těmi klíčovými. 

Program byl vypracován ve vývojovém prostředí STEP 7 verze 5.5 a budou zde uvedeny 

úlohy bloků FC40, jež je funkcí dopravníku C4 a FC60, jež je funkcí manipulátoru M3. První 

ukázka programu bude prezentována ve třech základních jazycích, aby se tak mohly názorně 

předvést rozdíly mezi jednotlivými jazyky, které již byly zmíněny v teoretické části této 

práce. Celý program je k dispozici na přiloženém CD, které je součástí této bakalářské práce. 

 

3.3.1 Znázornění úlohy ve třech základních jazycích 
 

První znázorněná úloha programu (obr. 20) má za úkol spočítat kroky na pozici vstupu 

dopravníku C4 a v první variantě je napsaná v jazyce LAD. 
 

 

Obr 20. Úloha v jazyce LAD 

Na počátku udělá dopravník C4 jeden krok, což znamená posun o jednu pozici vpřed, 

pak se zastaví a následuje časová prodleva, kterou určí proměnná M41.1. Po časové prodlevě 

se dá dopravník do pohybu a zároveň se spouští funkce čítače, který má za úkol udržet 

dopravník v chodu po dvacet pozic. Přesně tolik, kolika dopravník disponuje. Jestliže načte 

dvacátou pozici, dopravník se uvede do režimu stop a řídicí systém zjistí, že na dopravníku 

C4 se nenachází žádná obsazená pozice. Následuje negace, po níž dopravník nachystá pozici 
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číslo jedna pro navezení nápravy. Tuto pozici si uloží do proměnné M41.4, což je paměť 

počítadla kroků. 

 
Druhou jazykovou variantou téže úlohy je jazyk FBD znázorněný na obrázku číslo 21. 
 

 
Obr 21. Úloha v jazyce FBD 

 
Třetí variantou identické úlohy je jazyk STL, který je ve formě zápisu uveden na 

obrázku číslo 22. Je zde také uveden komentář k jednotlivým krokům programu v podobě 

čtvrtého sloupce a komentář symboliky ve sloupci druhém. 
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Obr 22. Úloha v jazyce STL 

 

3.3.2 Vybrané úlohy dopravníku C4 
 

 

Cílem této úlohy (obr 23.) je pohyb dopravníku C4 směrem vpřed. To znamená, že po 

uvedení pohonu dopravníku do chodu se nabízejí dvě možnosti, a to buď automatický režim, 

který následuje uvedením do chodu po určité časové prodlevě ve stavu stop, nebo chodem 

dopravníku v jednotlivých krocích. Druhou možností je řízení dopravníku vpřed pomocí 

ručního řízení tlačítkem z panelu. Aby byly obě varianty možné, musí být splněny následující 

podmínky: V první variantě se jedná o vypnutí paměti počítadla kroků, ve druhé o přepínání 

mezi ručním a automatickým režimem. Pro obě možnosti jsou pak následující podmínky 

společné: Dopravník nesmí zastavit, nesmí jít vzad a nesmí být v havarijní poloze. 
 

 
Obr 23. Dopravník C4 vpřed 
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Cílem této úlohy (obr 24.) je středění náprav pomocí středících válců, aby byla 

zajištěna přesná poloha nápravy pro odběr manipulátorem. První část popisuje chod 

dopravníku v automatickém režimu s možností uvedení chodu do krokování a to i s možností 

přepnutí do ručního režimu až do chvíle, kdy je náprava umístěna na pozici středění, přičemž 

řídicí systém umožňuje i variantu přepínání mezi ručním a automatickým středěním. 

Následuje kontrola zasunutí obou středících válců, po které se již provádí středění a následné 

uložení do proměnné. Druhá část úlohy je aktivní za předpokladu, že je již náprava umístěna 

na středící pozici, je zastaveno krokování dopravníku C4 a tudíž provádí pouze kontrolu 

zasunutí válců s následným vysunutím pro vystředění nápravy. Následuje časová prodleva 

dvě sekundy a reset proměnné paměti středění. 
 

 
Obr 24. Středění náprav 

Cílem této úlohy (obr 25.) je pohyb zdvíhacího stolu do horní polohy. Řídicí systém 

nejprve zamezí pohybu zdvíhacího stolu dolů, následuje kontrola polohy zdvíhacího stolu ve 

spodní pozici a kontrola nápravy na pozici zdvíhacího stolu 1. Následně dopravník kontroluje 

jedním krokem svou polohu a zamezí eventuálnímu chodu vpřed. Následuje komunikace 

s manipulátorem M3 a přepnutí do automatického režimu. U druhé varianty lze uvést zdvíhací 

stůl do automatického režimu okamžitě po zamezení chodu směrem dolů, pomocí datového 

bloku, ve kterém je uložena celá sekvence nápravy na pozici zdvíhacího stolu 1. Třetí situace 

lze provést za předpokladu, že řídicí systém ví o přítomnosti nápravy na této pozici, a tak 

přechází rovnou do automatického režimu. Pro všechny tři situace následuje časová prodleva 

tři sekundy a vzhledem k tomu, že se ještě stůl v horní pozici nenachází, ukončí úlohu 

posledním krokem a to pohybem stolu do horní polohy. 
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Obr 25. Zdvíhací stůl nahoru 

 

3.3.3 Vybraná úloha manipulátoru M3 
 

Cílem této úlohy (obr 26.) je navázání na předešlou úlohu a to komunikace 

manipulátoru M3 s dopravníkem C4 s následným odebráním nápravy ze zdvíhacího stolu. Na 

začátku využijeme datový blok s uloženou sekvencí nápravy na zdvíhacím stolu, po níž 

následuje kontrola této pozice a následuje zamezení pohybu stolu nahoru a dolů. Za 

předpokladu, že nenastane porucha v odměřování, sjíždí manipulátor M3 dolů. 

 

 
Obr 26. Komunikace M3 a C4 
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4 Závěr 
 

Ve své bakalářské práci jsem se snažil popsat programovatelné logické automaty 

z hlediska jejich funkce, jaké mají výhody, jak důležitou roli hrají v dnešní technologii a jak 

masivně expandují do všech oborů lidských činností. 

Na úvod je záměrně zmíněna jejich historie vzniku, a to z důvodu, aby byl vidět 

obrovský rozdíl oproti dnešní technologii. Z celé řady výrobců jsem zde popisoval produkty 

Německé společnosti SIEMENS AG, které jsou zde zastoupeny řadou SIMATIC. Je zde 

zmíněno, jak automaty fungují, jejich členění dle nejrůznějších kritérií, možnosti komunikace 

a výhody, kterými disponují. Následně jsem se snažil uvést konkrétní modely řady SIMATIC 

S7.  

Konkrétním modelem, který jsem uvedl v praktické části této práce, je 

programovatelný automat S7-300. Hlavním důvodem výběru byl fakt, že těmito 

programovatelnými automaty jsou osazeny stroje a zařízení firmy Bonatrans Group a.s., kde 

jsem měl tu možnost praktickou část této bakalářské práce vykonat. Z nabídky možností, které 

bylo možno vybrat, jsem volil zařízení, řízeno tímto řídicím systémem, které má za úkol 

zásobovat obráběcí stroje polotovary náprav. Vzhledem k tomu, jak je tento celý systém 

dopravníků a manipulátorů obsáhlý, volil jsem zaměření jen na určitou část celku, a to na 

dopravník C4 a jeho přidružené manipulátory M2 a M3. V praktické části jsem se tak snažil 

přiblížit hardwarovou konfiguraci programovatelného automatu s popisem jeho funkce, coby 

řídicího systému dopravníku C4 a manipulátoru M3 a vypíchnout klíčové úlohy řídicího 

programu. 

Možnosti jak tato zařízení naprogramovat je celá řada, vybírá se však pokud možno 

nejjednodušší a nejpřehlednější varianta. Celý systém by šlo vylepšit o modernější prvky, 

které by byly schopny celý proces více optimalizovat, ale vše je otázkou financí. Vzhledem 

k tomu, že se však v tuto chvíli masivně investuje do projektu nové obrobny kol, je tento akt 

v současnosti nemožný. 

Vzhledem k tomu, že nemám s touto problematikou žádné praktické zkušenosti, bylo 

mým úkolem sledovat celý automatizační proces, v posloupnosti od technického zadání a 

popisu úlohy, přes výběr hardwaru, sestavení technické dokumentace, po tvorbu programu 

s následným odladěním na konkrétním zařízení, pod vedením zkušených automatizačních 

inženýrů společnosti Bonatrans Group a.s. Má přítomnost u tohoto aktu tak měla pouze 

charakter školení, jejímž výsledkem je praktická část této práce a cenné zkušenosti, které bych 

do budoucna velmi rád rozšířil. 
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