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7.5 Uživatelská příručka 

7.5.1 Uvedení systému do provozu 

Systém se skládá z mobilních a pevných částí. Mobilní části jsou Mikrometry 

Mitutoyo a bezdrátové měřicí jednotky. Mobilní části se musí správně rozmístit na zdvihy 

obráběného hřídele po jeho usazení na soustruh. 

Postup: 

1. Zapněte rozvaděč s řídicím systémem. 

2. Vložte baterie do bezdrátových měřicích jednotek. Bezdrátové jednotky rozsvítí diody 

1, 3 a 5 po dobu 10 s. Do 5 minut by se měly všechny aktivní jednotky objevit na 

ovládacím panelu v menu „Nastavení“ ve stavu spánku a zároveň síť signalizuje stav 

spánku. Měřicí jednotky ve stavu spánku blikají každé 3s jednou diodou. 

3. Rozmístěte mikrometry Mitutoyo do každého zdvihu, tak aby se nacházela v blízkosti 

krajní hrany listů co nejblíže k místu s největším dýcháním. 

4. Každá bezdrátová měřicí jednotka na zdvihu vyžaduje jednu synchronizační jednotku 

umístěnou na lunetě (tedy 6 zdvihů = 6 synchronizačních a 6 měřicích jednotek). Při 

umístění bezdrátových měřicích jednotek je nejdůležitější jejich správná orientace k 

synchronizačním jednotkám na lunetě. Umístěte bezdrátové měřicí jednotky do 

blízkosti mikrometru tak, aby strana s číslem směřovala během otáčky hřídele na 

synchronizační jednotku. Tato jednotka vysílá infračervené pulsy, které musí měřící 

jednotka zachytit během každé otáčky. Proto je správná poloha obou jednotek důležitá 

(viz. sekci Bezdrátové měřicí jednotky). 

5. Propojte kabel z měřicí jednotky s konektorem na mikrometru Mitutoyo. Tím je 

dokončeno rozmístění mobilní části. Další postup se již prování pomocí ovládacího 

panelu. 

6. Stiskem tlačítka „OPAKOVAT“ na ovládacím panelu dojde ke spojení aplikace s 

řídicím počítačem. Toto je možné provést cca 2 minuty od zapnutí systému hlavním 

vypínačem. Dřívější stisk tlačítka OPAKOVAT nezpůsobí žádné problémy, pouze se 

nenaváže spojení a dialog se objeví znovu. 

7. Po připojení ovládací aplikace se zobrazí dvě možnosti 

a) Nastavení hřídele 

b) Vyvažování hřídele 
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Obr. 7.5.1 - Základní panel [31] 

 

7.5.2 Nastavení hřídele 

Před ustavením a obráběním nového hřídele je třeba systém nastavit. Nastavení lze provést z 

ovládacího panelu pomocí menu „Nastavení hřídele“ ze základní obrazovky (viz. obrázek 

7.5.1) 

Postup: 

1. Vybere typ obráběného hřídele a stiskněte tlačítko „Další“ 

2. Nastavte rozmístění lunet – Kliknutím na symbol lunety vyberte právě nastavovanou 

lunetu a stiskem tlačítka „Použít“ u požadovaného čísla lunety zvolte její umístění 

(Pozn. Ve většině případů budou lunety číslovány vzestupně od lunety č. 1) 

3. Nastavte rozmístění bezdrátových měřících zařízení – Kliknutím na symbol zdvihu 

vyberte zdvih, na kterém je umístěna měřicí jednotka s číslem, které se zvolí stiskem 

tlačítka „Použít“ u vybraného měřidla. 

4. Nastavte počáteční průměr hřídele – Pomocí tlačítka „Najet na průměr“ lze nastavit 

všechny aktivní pistony na lunetách tak, aby jejich poloha odpovídala průměru hřídele. 

5. Pootočte hřídelí tak, aby první zdvih byl nahoře a stiskněte tlačítko „Nulová poloha“ 

6. Uložte konfiguraci tlačítkem „Uložit“ 
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                                  Obr. 7.5.2 - Výběr typu hřídele [31]  

 
Po uložení konfigurace se systém automaticky přepne do menu vyvažování. 

 
Obr. 7.5.3- Nastavení pozice lunet [31] 

 

 

 

 
 

Obr. 7.5.4 - Nastavení umístění měřicích jednotek [31] 
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7.5.3 Spuštění bezdrátové sítě 

Přepínač Bezdrátová síť přepnout do polohy ZAPNUTO. Následně provést několik 

otáček vřetene při rychlosti 3-5 otáček/min. 

Správnou funkci bezdrátových mikrometrů lze ověřit v menu Nastavení -> Bezdrátová 

síť -> Seznam bezdrátových měřidel – u všech musí být vypsán stav „Synchronizováno“. 

Během otáčení vřeteníku by měl u všech aktivních čidel přibýt text „OK“. Pokud tomu tak 

není, je potřeba zkontrolovat pozici synchronizačních IR jednotek. Infradioda na boku 

jednotky musí směřovat na jednotku bezdrátového měřidla. Směrování musí být přesné, 

protože úhel vysílání infra signálu z diody je pouze 15 stupňů. Špatná orientace 

synchronizačních jednotek je nejčastější příčinou problémů při měření. 

Pokud se nedaří probuzení čidel (v seznamu čidel trvale vypsán stav Uspáno), je 

potřeba dát přepínač do polohy VYPNUTO, počkat 30 s a znovu zapnout. Pokud se ani po 

několika pokusech nepodaří bezdrátovou síť zapnout, je potřeba celý stroj vypnout hlavním 

vypínačem a znovu zapnout. 

Pokud je některé čidlo ve stavu NEZNÁMÝ STAV (tj. nedaří se probudit) a ani po 20 

minutách (při vypnuté síti) nepřejde do stavu USPÁNO, má pravděpodobně vybité baterie – 

je potřeba je vyměnit. 

V případě neočekávaných reakcí hledejte odpověď v sekci „Řešení chyb“. 

7.5.4 Vypnutí systému 

Přepínač Bezdrátová síť přepnout do polohy VYPNUTO (uvedení bezdrátové sítě do režimu 

spánku). Následně je možno vypnout panel Simatic a hlavní vypínač na rozvaděči stroje. 

Pozn: Při vypnutí hlavního rozvaděče bez uspání bezdrátové sítě mají bezdrátové mikrometry 

vysokou spotřebu a zbytečně se vybíjí baterie. 
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                                Obr. 7.5.5 - Popis obrazovky vyvažování [31] 

 

7.5.5 Funkce systému 

Systém automatického vyvažování klikových hřídelí podporuje několik funkcí: měření 

dýchání zdvihů, ruční pohyb a plně automatické vyvažování hřídele. Základní popis ovládací 

obrazovky je zobrazen na obr. 7.5.5. Tato obrazovka se skládá z několika částí. 

Informační panel vlevo nahoře vypisuje aktuální stav systému. Po kliknutí na text se zobrazí 

tabulka s historií událostí. 

Tlačítko „Nastavení“ zobrazí dialog nastavení. Zde je možné zvolit velikost 

testovacího posunu, zkontrolovat stav bezdrátové měřicí sítě, či zobrazit dialog nastavení 

hřídele popsaný výše. 

Tlačítko „Zamknout“ zamkne obrazovku proti náhodnému doteku. 

Dominantním prvkem na obrazovce je kliková hřídel. Ta obsahuje vykreslené lunety, 

zdvihy a jednotlivá měřidla. Kliknutím na symbol lunety je možné zobrazit dialog pro 

manuální posun pistonů na dané lunetě (viz. kapitolu 7.5.10 ruční ovládání lunet). Ve stejném 

dialogu lze lunetu aktivovat, či deaktivovat. Po kliknutí na symbol zdvihu lze zobrazit dialog 
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na aktivaci / deaktivaci měření dýchání na daném zdvihu. 

Dále obrazovka obsahuje zleva tlačítko „Změřit“ (viz. kapitolu 7.5.6 Systém měření 

dýchání), „Automaticky ustavit“ (viz. kapitolu 7.5.9 Automatické ustavení hřídele), tlačítko 

pro zastavení právě vykonávané činnosti „Přerušit“. Přepínač bezdrátové sítě (viz. kapitolu 

7.5.3 spuštění bezdrátové sítě) 

Obr. 7.5.3- Nastavení pozice lunet [31] 

 

 

 

 
 

Obr. 7.5.4 - Nastavení umístění měřicích jednotek [31] 

 

7.5.3 Spuštění bezdrátové sítě přepínač manuálního, či automatického posunu pistonů 

Man/Aut a posledním přepínačem je volba zobrazení hodnot v grafech (stupně nebo radiány). 

Data z každého použitého měřidla jsou zobrazována v dolní části obrazovky. Jednak je 

vypisováno aktuální natočení zdvihu, dále aktuální hodnota dýchání a polární graf celkového 

normovaného dýchání, který je vykreslen vždy po dokončení měření (viz. následující 

kapitolu). Ke každému grafu lze zobrazit detailní data stiskem tlačítka „Detail“. Velikost pole 

grafů lze měnit pomocí posuvníku zoom vpravo dole. Šipky po stranách slouží k posuvu pole 

grafů. 

Posledním prvkem na obrazovce je informační panel o stavu bezdrátové měřící sítě. 

7.5.6 Systém měření dýchání 

Měření lze provádět až po úspěšné aktivaci bezdrátové sítě, kdy všechny měřidla 

přejdou do stavu „Synchronizováno – OK“ tzn. Síť přejde do stavu „Bezdrátová síť je plně 

funkční“. 

7.5.7 Měření dýchání 

1. Roztočte klikový hřídel na 3 – 5 ot/min. 
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2. Zkontrolujte stav sítě, pokud je „Bezdrátová síť je plně funkční“ přejděte k bodu 5. 

3. Tlačítko ovládání přepněte do polohy zapnuto (pokud již je, přepněte do polohy 

vypnuto a zpět do zapnuto). 

4. Vyčkejte cca 2 otáčky hřídele než, síť přejde do stavu „Bezdrátová síť je plně 

funkční“. 

5. Stiskněte tlačítko změřit a počkejte cca 2 otáčky na výsledek měření. 

 

7.5.8 Sledování hodnot na zastaveném hřídeli 

1. Zkontrolujte stav sítě, pokud je „Bezdrátová síť je plně funkční“ nebo „Síť je spuštěna, 

ale nesynchronní“ můžete sledovat platné aktuální hodnoty měření. 

2. Tlačítko ovládání přepněte do polohy zapnuto (pokud již je, přepněte do polohy 

vypnuto a zpět do zapnuto). 

3. Vyčkejte 15 – 30s  než bezdrátová síť přejde do stavu „Síť je spuštěna ale 

nesynchronní“ nebo „Bezdrátová síť je plně funkční“. 

7.5.9 Automatické ustavení hřídele 

Automatické ustavení pistonů slouží jako pomocný nástroj pro vyvážení klikového hřídele. 

Přes velmi dobré výsledky při testech se systém neobejde bez dohledu znalého operátora, 

který musí správně nastavit ladicí experiment a na závěr experimentu potvrdit vypočtené 

hodnoty posuvů jednotlivých pistonů. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při potvrzování těchto 

hodnot, zvláště když posuny dosahují vyšších hodnot (cca 1mm). 

Pro správnou funkci automatického vyvažování je třeba kontakt všech lunet s klikovým 

hřídelem po celou dobu experimentu. Pokud tato podmínka není splněna, tak automatické 

vyvažování nebude pracovat správně. Kontakt lunet s klikovým hřídelem musí vyhodnotit 

kvalifikovaná obsluha. 

Pro automatické ustavení musí být systém spuštěn stejně jako pro měření dýchání (viz. měření 

dýchání). Pokud tedy síť signalizuje stav „Bezdrátová síť je plně funkční“ můžete přejít k 

automatickému vyvažování. 

1. Tlačítko posuvu pistonů musí být v poloze „Aut“. 

2. V Nastavení → „Nastavení ladicího experimentu“ můžete navolit velikost testovacího 
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experimentu. Obecně platí, volit menší hodnotu pokud je kliková hřídel blízko 

vyváženému stavu. 

3. Po nastavení velikosti testovacího posuvu je třeba vybrat dýchání a příslušné lunety, 

kterými se dýchání bude kompenzovat. Kliknutím na jednotlivé zdvihy se zobrazí 

dialog, kde je možné je aktivovat/deaktivovat. Stejným způsobem se kliknutím na 

lunety zobrazí dialog, kde se aktivují či deaktivují. Aktivní zdvihy a lunety mají 

zelenou barvu, neaktivní šedou. 

4. Stiskněte tlačítko „Automaticky ustavit“ 

5. Systém změří aktuální vyvážení hřídele a začne provádět testovací posuny pistonů. 

Každý testovací posuv by se měl projevit v grafu. 

6. Na závěr experimentu systém změří znovu hřídel v původním nastavení pistonů a 

zobrazí potvrzovací dialog s hodnotami posuvu pistonů. 

7. Pečlivě zkontrolujte vypočtené hodnoty posuvu pistonů, speciálně v případě, že se 

grafy na začátku a na konci ladicího experimentu výrazně liší. Rozhodněte zda posuv 

stornovat anebo schválit. 

8. Na závěr systém změří dýchání po automatickém vyvážení a porovná ho s původním 

stavem. 

 

Rady k přesnému vyvážení 

Při správném použití systému, je systém schopen vyvážit hřídel pod hodnotu 0.01mm 

dýchání. 

Při velkém rozvážení klikového hřídele je třeba ladicí experiment opakovat k dosažení 

nejlepších hodnot. Při opakování experimentu je vhodné postupně snižovat velikost posuvu 

ladicího experimentu pomocí menu „Nastavení“. 

Pokud ani pokusy s nastavením testovací experimentu nevedou k výsledku, je třeba 

provádět vyvažování s aktivovanou první lunetou a postupně přidávat lunety další. 
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7.5.10 Ruční ovládání lunet 

                      

 

 

 

Obr. 7.5.6 - Dialog manuálního posunu pistonů [31] 

 

Pro ruční režim ovládání lunet je třeba přepnout tlačítko posunu pistonů do polohy 

„Man“. 

Klepnutím na požadovanou lunetu se zobrazí dialog ovládání lunet. Z tohoto dialogu 

je možné ovládat posun jednotlivých pistonů. Tlačítka ±100 přidávají či ubírají požadovanou 

hodnotu po 100 um. Při stisku a držení tlačítka „plus“ nebo mínus“ se požadovaná hodnota 

pomalu přičítá resp. odečítá, stisknutím tlačítka „Rapid“ se hodnota přičítá, či odečítá rychleji. 

Graf je rozdělen na dvě části“ zelená  - požadovaná hodnota vysunutí pistonu a žlutá – 

aktuální vysunutí. 

Pozn.: Pokud při změně požadované hodnoty nedojde ke změně aktuální hodnoty je 

možné, že luneta je přepnuta do manuálního režimu pomocí přepínače na rozvaděči u 

příslušné lunety. 

V případě potřeby přesunu obou pistonů najednou je možné pomocí tlačítka „svázat“ 

nastavovat obě požadované hodnoty posunutí zároveň. 

Tlačítko uložit slouží k uložení aktuálního stavu posunu VŠECH pistonů na VŠECH 

lunetách. Tlačítkem načíst je možné opět vyvolat tento uložený stav.  
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7.5.11 Řešení chyb 

Problémy s bezdrátovou sítí: 

Pro většinu problémů pomůže přepnutí stavu bezdrátové sítě, tedy přepnout tlačítko 

ovládání sítě do jednoho nebo druhého stavu, a počkat cca 30s, jestli sít začne reagovat. 

Platí, že pokud síť sama nepřejde do známého stavu (spící nebo běžící) do 5 minut je 

potřeba nahlédnout do níže uvedeného popisu řešení chyb. 

Je doporučeno vždy před výměnou baterií zkontrolovat jejich napájecí napětí, systém 

spolehlivě pracuje do napětí 1V na značkovém alkalickém článku. 

POZOR: Nekvalitní baterie mohou způsobit nečekané vypnutí systému bez signalizace na 

panelu. (systém pracuje do nízkých napětí baterií a u nekvalitních článků již dojde k 

přepólování jednoho z nich a tedy prudkému poklesu napětí). 

Resetování bezdrátové měřící jednotky 

Měřící jednotky jsou vybaveny velkým kondenzátorem, který umožňuje běh bez 

baterie po dobu cca 5 minut v režimu spánku a 30s v normálním režimu. Pro případný reset je 

třeba vyjmout baterie po dobu delší než 5 minut. Po vložení baterií je třeba zkontrolovat, zda - 

li se na měřidlu rozsvítí 3 diody 1, 3 a 5 (Obr. 2) na dobu 10s. 

Tabulka 7.5.1 - Seznam chybových hlášení na panelu [31] 

-1 Přerušeno uživatelem. Chybu je třeba resetovat a systém pokračuje v normálním 

běhu. 

-10 až -21, 

-60, -61 

Během měření nebo experimentu došlo k chybě na bezdrátové měřicí síti. Je 

třeba zkontrolovat stav bezdrátové sítě. Problém pak odstranit podle seznamu 

problémů. 

-30 Nesprávné parametry pro automatické ustavení. (Není vybráno žádné dýchání, 

není vybrána žádná luneta, je nastaven příliš velký nebo malý testovací posuv). 

-51,-52, 

-71,-72, -95 

Chyba v řídicím systému. Chybu resetovat a pokus opakovat. V případě 

opakování resetovat systém hlavním vypínačem. V případě chyby i po restartu 

celého zařízení je třeba kontaktovat dodavatele. 

-80, -81 Lunety nereagují na povely. Zkontrolujte zda luneta není přepnuta do 

manuálního režimu na rozvaděči lunety. V případě opakování chyby resetovat 

systém hlavním vypínačem. 

-73 Algoritmus spočetl příliš velký posuv, nastavení lunet do nové polohy nebylo 

povoleno. Může nastat, když některá luneta není v doteku, po celou dobu 

experimentu. 

-1000 až -1100 Fatální chyba, je nutný reset hlavním vypínačem. 

POZOR: V případě řešení chyb s dodavatelem, je potřeba nahlásit číslo chyby. 
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Tabulka 7.5.2 - Seznam možných chyb[31] 

Síť po zapnutí setrvává ve stavu 

„Spuštěno, ale nesynchronizováno“. 

Soustruh se netočí: 

Roztočte soustruh. 

Síť je možné používat pro měření aktuální hodnoty i v tomto 

režimu. Po určité době však přejde do režimu spánku. 

 

Soustruh se točí: 

Je třeba počkat alespoň jednu otáčku soustruhu. 

V menu Nastavení -> Bezdrátová síť -> Seznam 

bezdrátových měřidel najděte měřidlo, které hlásí stav 

„Synchronizováno“ (ostatní hlásí Synchronizováno – OK). U 

tohoto měřidla zkontrolujte, směrování synchronizační 

jednotky a zda-li je na ně bezdrátová jednotka orientována 

číslem. 

 

Pokud jsou všechna měřidla ve stavu „Synchronizováno – 

OK“, systém signalizuje problém s mikrometrem. 

Zkontrolujte zapnutí všech mikrometrů a jejich připojení do 

bezdrátových jednotek. 

 

 

Síť signalizuje neočekávaně stav 

spánku ve spodním panelu. Tlačítko 

zapnutí sítě signalizuje stav 

zapnuto. 

Přesuňte tlačítko zapnutí sítě do polohy vypnuto a zpět do 

zapnuto. Síť by se měla rozběhnout. V případě, se síť 

nerozběhne, v nastavení najděte měřidla, která jsou v 

neznámém nebo neočekávaném stavu. 

Síť signalizuje stav chyba. Pokuste se síť vypnout počkat cca 10s zapnout a počkat 30s. 

Pokud se síť po přechodu opakovaně vrací do stavu chyba 

zkontrolujte v nastavení měřidla, která se nacházejí v jiném 

než ve stavu spánku. Počkejte cca 5 minut jestli měřidla 

sama nepřejdou do stavu „Spící“. Zkontrolujte stav měřidel a 

pokud i přes opakované pokusy o probuzení některé z 

měřidel vůbec nereaguje, zkontrolujte u něj baterie. Pokud je 

napětí vyšší než 1V, je možné je vrátit do měřidla cca po 7 

minutách. Po vložení baterií se musí na měřidle rozsvítit 3 

diody 1,3 a 5 (Obr. 2) na dobu 10s. Měřidlo se samo přepne 

do stavu uspané. 

Měřidlo v nastavení signalizuje 

nízký stav baterie. 

Pokud signalizace přetrvává delší dobu, bude v nejbližší 

době třeba baterie vyměnit. 

Měřidlo signalizuje kritický stav 

baterie. 

Vyměňte baterie. Pokud tak neučiníte, systém bude dále 

pracovat, ale nelze zaručit dlouhodobý bezproblémový chod 

systému. 

Bezdrátová měřicí síť nepřejde ani 

po 5 minutách po vložení baterií do 

všech měřidel do stavu Spící 

Zkontrolujte v nastavení, která měřidla se nacházejí v 

neznámém stavu. U těchto zkontrolujte napětí baterií. 

Měřidlo nereaguje či signalizuje 

neznámý stav 

V případě, že předchozí stav měřidla hlásil kritický stav 

baterie, baterie vyměňte za nové. 

Jinak proveďte reset měřidla. 
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Dýchání se po provedení 

automatického ustavení zhorší. 

Pravděpodobně jste nastavili příliš velký testovací skok 

experimentu. Zkuste tento krok zmenšit a automatické 

ustavení opakovat. 

Experiment automatického ustavení 

vrací špatné hodnoty nastavení. 

Pro automatické ustavení musí být kontakt lunety s hřídelem 

po celou dobu experimentu. Ověřte, že testovací posuv není 

příliš velký. Ověřte, že všechny lunety mají kontakt s 

hřídelem po celou dobu experimentu. Pokud je vše v pořádku 

a chyba přetrvává, změňte velikost testovacího posuvu. 

Síť nečekaně přejde do režimu 

spánku. 

Jedná se o chybu v bezdrátovém měřicím systému, systém 

by měl opětovně reagovat po spuštění sítě. 

Experiment zůstává probíhat po 

nečekaně dlouho dobu a klika byla 

zastavena během experimentu. 

Pokud se hřídel zastaví během experimentu, experiment není 

ukončen a chyba bude vyhlášena až po opětovném roztočení 

hřídele. 

Systém signalizuje spuštěno 

nesynchronizováno. Všechna 

měřidla jsou však synchronní. 

Chyba v signalizaci stavu. Postupujte podle popisu problému 

Síť po zapnutí setrvává ve stavu „Spuštěno, ale 

nesynchronizováno.“ 

Panel zobrazí červené chybové 

hlášení „Zjištěna nekonzistence dat“ 

a dialog s tlačítkem aktualizovat. 

Chyba v komunikaci senzorů s řídicím systémem. Restartujte 

celý stroj, v případě opakování, kontaktujte dodavatele. 

 


