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Abstrakt:  
 Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací ídicího systému virtuálního 
manipulátoru. Mimo teoretického rozboru pr myslových robot  a manipulátor  je 
v rámci práce vytvo en model manipulátoru. Na základ  toho je proveden návrh 
jednotlivých prvk  ídicího systému a vytvo ena ídicí aplikace. Za ú elem ov ení 
funk nosti je vytvo ena simula ní aplikace manipulátoru. 
 Hlavním cílem této práce je experimentáln  ov it možnost vytvo ení 
komunika ního rozhraní simulované, ízené technologie a ídicího systému, ur eného 
pro ízení polohy a pohybu.  
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Abstract: 
 This thesis describes the design and implementation of the control system of the 
virtual manipulator. Apart from the theoretical analysis of industrial robots and 
manipulators in the work is created model of the manipulator. On the basis of this 
proposal is made of individual elements of the control system and the establishment of 
management applications. In order to verify the functionality is designed a simulation 
application of manipulator. 
 The main objective of this work is to verify experimentally the possibility of 
establishing a communications interface technology simulated manipulator and control 
system, designed for the management position and movement. 
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Seznam použitých symbol  a zkratek: 
 
MC – Motion Control (komplexní ízení polohování) 

PROFINET – pr myslová komunika ní sb rnice založená na standartu Ethernet 

DRIVE-CLiQ – sí ové rozhraní, ur ené k propojení ídicích jednotek, pohonných 
modul  a senzorových modul  

PROFIBUS – pr myslová komunika ní sb rnice založená na technologii RS485 

CPU – Central processing unit (procesor) 

I/O – Input/Output (vstupy a výstupy) 

HMI – Human Machine Interface (rozhraní lov k - stroj) 

PLC – programovatelný logický kontrolér 

F-PLC – bezpe nostní programovatelný logický kontrolér 

PRaM – pr myslové roboty a manipulátory 

JOG – režim manuálního ovládání 

Multitasking – schopnost provád t více proces  sou asn  

EPOS – Easy Positioner (funkce využívána k polohovací parametrizaci) 

PROFIdrive – komunika ní profil ízení pohon  

PC – Personal Computer (osobní po íta ) 
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1. Úvod 

 Manipula ní stroje tvo í v poslední dob  nedílnou sou ást moderní pr myslové 
robotizace ve výrob . Vyskytují se v nejr zn jších provedeních, jako nap . balicí, 
tvá ecí, textilní, i tiska ské stroje. Mezi hlavní výhody jejich nasazování do pr myslu 
pat í zejména zkvalitn ní výrobk  spole n  s celkovou úsporou ve výrob .  
 Tato diplomová práce byla zadána firmou ELVAC a.s. a jak už sám název 
napovídá, je zam ena na problematiku MC (Motion Control) ídicích systému 
v pr myslu. Konkrétn  pak na tvorbu komunikace reálného ídicího systému a virtuální, 
simulované aplikace manipulátoru. 
 V úvodní ásti je proveden teoretický popis problematiky pr myslových 
manipula ních systém  a vytvo en 3D model možné podoby reálného manipulátoru, od 
kterého se odvíjí následující kapitoly. Ty navazují výb rem vhodného ídicího systému 
a funk ní bezpe ností stroje, kde je na základ  návrhu stroje stanoven stupe  jeho 
bezpe nostní integrity. Následující kapitola seznamuje tená e s detailním návrhem 
ídicího systému z hlediska HW. Ta obsahuje volbu díl ích prvk  ídicího systému a 

slouží zárove  jako podklad k další kapitole, která se zabývá funk ní analýzou stroje. 
Zbylé kapitoly popisují samotný vývoj algoritm  pro jednotlivé ásti ídicího systému a 
poskytují tená i náhled na tvorbu ídicího systému z hlediska SW. 
 Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvo it komunika ní spojení mezi 
reálným ídicím systémem a simulovanou technologií. Požadavky firmy z hlediska 
simulované technologie zn ly vytvo it virtuální podobu manipulátoru, který bude 
schopen p esunu cihel z jednoho dopravníkového systému na druhý a na základ  
kterého bude vytvo ena simula ní aplikace. Požadavky z hlediska ídicího systému pak 
zn ly využít ídicí systém, ur ený primárn  pro úlohy typu MC, jež bude dopln n o 
bezpe nostní PLC a vizualiza ní panel. 
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2. Pr myslové roboty a manipulátory 

 Zmínka o prvních robotických systémech sahá již do historie, kdy se první jedinci 
pokoušeli a sestrojení jednoduchých automat  k usnadn ní práce lov ka. První 
prototypy p edstavovaly elementární za ízení, konající jednoduché pohyby. S rostoucím 
vývojem v dy a techniky ovšem docházelo k vývoji sofistikovan jších za ízení, která 
umož ovala pohyb ve více osách. 
 Významná pokrok v tomto sm ru je spjatý se jmény Taylor a Ford, kte í se se 
zahájením pásové automobilové výroby za ali zabývat normováním práce a rozkladem 
pohyb  pracovník  na elementární pohyby. To vedlo ke zvýšení organizace práce, 
možnosti zam stnat mén  kvalifikované pracovníky a p edevším ke vzniku výrobních 
linek.  
S p íchodem 2. sv tové války se postupn  zvyšovaly požadavky na kvalitu a 
produktivitu práce, zap í in né p edevším pot ebou v oblasti zbrojního a dopravního 
pr myslu.  To m lo za následek vznik prvních manipulátor , které však byly závislé na 
p esném p sobení operátora. Vývoj výpo etní techniky v podob  objevu prvního 
po íta e, spole n  s p sobením v dce N. Wienera umožnil vznik prvního pr myslového 
robotu.  Ten byl sestaven americkými inženýry G. Devolem a J. Engelbergrem v roce 
1958 a o t i roky pozd ji úsp šn  nasazen v továrn  General Motors. 
Následn  se za al rozr stat vývoj robot  v pr myslov  vysp lých zemích jako Anglie, 
Švédsko, Japonsko. Jednalo se již o roboty s možnosti variability a rekonfigurace pro 
r zné aplikace. Jejich využití bylo zejména v aplikacích pro lov ka namáhavé, 
s velkou etnosti opakování stejných pohyb , i v nezdravém prost edí.  
Za d ležitý okamžik vývoje robotických systému v první polovin  40. let lze považovat 
i vývoj atomové bomby. Z d vodu pot eby bezpe né práce s radioaktivními materiály 
p i jejím vývoji byl vyvinut tzv. master – slave manipulátor. Ten p edstavoval 
v podstat  mechanismus p edstavující prodloužené ruce operátor , kte í tak mohli 
pracovat vn  nebezpe ných prostor.  Tyto manipulátory se postupem asu staly 
p edch dci dnešních, modifikovaných prototyp  manipulátor .[1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

2.1. Rozd lení 

Pr myslové roboty a manipulátory, dále jen PRaM, p edstavují „manipula ní 
mechanismy“, které lze z hlediska funk nosti, provedení, i míry autonomnosti rozd lit 
do n kolika podskupin: 
 
 
 
 

 

 
Obr. 1: Rozd lení manipula ních za ízení 

 
Manipula ní za ízení, resp. PRaM lze rozd lit do následujících dvou skupin: 
 
 
Jednoú elové - p edstavují zpravidla systémy s omezeným pohybem a p íslušnou 
úrovni ízení, navržené pro danou aplikaci. 
 
Univerzální -  na rozdíl od jednoú elových jsou snadno modifikovatelné a 
p izp sobitelné r zným technologiím.  
 Mimo toto základní len ní lze PRaM dále rozd lit dle jejich kinematických 
vlastností a charakteristického použití. V praxi se proto lze setkat s širokým spektrem 
PRaM, tvo eným od nejjednodušších jednoú elových manipulátor  až po sofistikované 
kongitivní robotické systémy s možností reagovat na vn jší podn ty a ovlivnit své 
chování na základ  „racionálního myšlení“. [2] 
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2.2. Základní kinematické struktury 

 V závislosti na kinematické struktu e a pracovním prostoru lze robotické a 
manipula ní systémy rozd lit na 3 podskupiny: 
Sériové PRaM, jež tvo í první skupinu, p edstavují manipula ní systém, u kterého je 
výsledný pohyb složen z jednotlivých pohyb , na sebe navazujících. Jedná se o 
mechanizmus s otev eným kinematickým et zcem vyzna ující se sériovou kombinací 
hnacích len , kde každá osa pohybuje následující osou v kinematickém et zci. 
 V p ípad  paralelních PRaM, p edstavující druhou skupinu, je mechanismus založen 
na uzav ené kinematické struktu e. Ta je v tšinou tvo ena koncovým efektorem, který 
je spojený se základní podstavou mechanismu minimáln  dv ma kinematickými et zci.  
Obrazn  lze paralelní PRaM definovat jako mechanizmus, jehož jednotlivé ásti jsou 
navrženy tak, že pohyb jedné ásti ovliv uje pohyb ostatních ástí. 
 Spojení výše uvedených tvo í t etí skupinu, resp. kombinované PRaM. Díky 
kombinaci vlastností sériových a paralelních vlastností ve výsledku p edstavují 
sofistikované robotické systémy jako nap . robotická ruka (Obr. 2).  

 
Obr. 2: P íklad kombinovaného robotického systému – robotická ruka 

Sériové PRaM lze dále rozd lit do ty  podskupin: 

• Kinematika TTT 

 Kinematická struktura je složena ze t í transla ních dvojic a používá transla ní 
pohyb. Její pracovní prostor je tvo en kvádrem, nebo krychlí. Díky tomu se jedná o 
stabilní a v porovnání s ostatními kinematickými strukturami nejp esn jší systém. Mezi 
její nevýhody pat í p edevším nižší prostorová pohyblivost. Její použití bývá mimo 
menších manipula ních stroj  i pro velké pracovní plochy, jako nap . je áby ve 
výrobních halách. 

 

Obr. 3: Kartézský pracovní prostor 
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• Kinematika RTT 

 
 Je tvo ena z jedné rota ní a dvou transla ních dvojic. Jedná se o koncep n  robustní, 
jednoduše ízený systém, jehož pracovním prostorem je válcový segment. P edstavitelem této 
kinematické struktury je nap . pr myslový robot VERSATRAN. 

 

 

Obr. 4: Cylindrický pracovní prostor 
 
 
 
 
 

 

• Kinematika RRT 
 

 Skládá se ze dvou rota ních a jedné transla ní kinematické dvojice. Pracovní prostor je 
tvo en kulovým segmentem. Mezí hlavní výhody pat í p edevším vyšší pohyblivost. Mezi 
nevýhody pak nižší pracovní prostor a náro n jší ízení. 

 

 

Obr. 5: Sférický pracovní prostor 
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 Na kinematické struktu e RRT jsou založeny i velice rozší ené roboty typu tzv. SCARA. Ty 
p edstavují robotické mechanismy, ur ené pro pracovní úkony provád né svisle shora, jejichž 
pracovní prostor p edstavuje plochý válcový prstenec. Mezi jejich výhody pat í možnost 
vysokých rychlostí a zrychlení pohybu. Díky tomu jsou asto využívány v aplikacích plošných 
montáží. 
 

 

 

Obr. 6: Pracovní prostor – robot SCARA 
 
 
 
 
 

• Kinematika RRR 

Je kinematická struktura založena na t ech rota ních dvojících, jejichž pracovní prostor 
p edstavuje tzv. torus. Vyzna uje se dobrou manipula ní schopností a vysokou 
pohyblivostí. Jedná se o v poslední dob  nejvíce používanou konstrukci robotických 
systém .  
 

 
Obr. 7: Angulární pracovní prostor [3][4] 
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2.3. Technické prvky manipulátor  

 Rozbor jednotlivých technických prvk  pro PRaM je obsáhlé téma spadající 
p edevším do návrhu ze strojního hlediska. Z toho d vodu bude v této kapitole nastín n 
popis technických prvk  manipulátoru, které jsou koncep n  nejvíce vhodné pro danou 
úlohu manipulace s cihlami. Pro samotný návrh manipulátoru bylo nezbytné vybrat 
vhodnou kinematickou strukturu. Na základ  osobních zkušeností z praxe a po 
podrobné rešerši problematiky padla volba na sériový manipulátor s kinematikou TTT 
(n kdy též nazýván jako portálový manipulátor) a to p edevším díky jeho konstantní 
p esnosti v každém bod  pracovního prostoru a nenáro nosti ízení. D ležitým faktorem 
p i volb  byla rovn ž i stabilita, díky které m že manipulátor pracovat na ose Z s v tším 
zatížením, a lepší fixací zát že. 
 Základ portálového manipulátoru p edstavuje samotná konstrukce. Ta bývá v p ípad  
manipulace s lehkým a mén  objemným materiálem tvo ena hliníkovými profily, 
vyzna ující se vysokou flexibilitou, jednoduchostí a modularitou. V pr myslové praxi 
se však lze ast ji setkat s ocelovou konstrukcí, zaru ující dostate nou pevnost a tuhost 
pro manipulaci s r znými typy materiálu.  
Manipulátor se dále skládá z jednotlivých subsystém , mezi které pat í: 
 
 

• Polohovací osy 

 P edstavují mechanický polohovací systém konající lineární pohyb. Jejich pohonnou 
jednotku m že p edstavovat stla ený vzduch, ast ji se však využívá elektromotoru, 
který je p ipojen p ímo k ose. Posuvný mechanismus osy je tvo en pastorkem spojený 
bu  ozubeným emenem (Obr. 8), nebo kuli kovým šroubem. Ob  z uvedených metod 
ve spojení s elektromotorem tvo í funk ní celek sloužící k p esnému polohování. 
 
 
 

 

Obr. 8: Lineární osa s ozubeným emenem FESTO 
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• Pohonné jednotky 

 Jako pohonné jednotky manipulátor  jsou nej ast ji využívány elektromotory 
s možností p esné regulace. Proto se z celé nabídky stejnosm rných a st ídavých 
elektromotor  využívají nej ast ji servomotory, krokové motory, z ídka pak synchronní 
motory. 
 Servomotory svou koncepcí p edstavují st ídavé synchronní motory s t ífázovým 
statorovým vinutím a rotorem s permanentními magnety. Podle funkce se v praxi 
vyskytují jako rychlostní nebo polohové servomotory. Jejich regulace je provedena za 
pomocí zp tné vazby, kde je jako snímací prvek využit enkodér, selsyn, potenciometr 
apod. Servomotory lze rovn ž po ídit s integrovanou p evodovkou a p íslušným 
sníma em, což vede ve srovnání s odd lenou koncepcí ke zvýšení p esnosti a zmenšení 
rozm r . 
 Krokové motory p edstavují synchronní motor ovládaný stejnosm rnými 
elektrickými impulsy, kterými jsou napájeny dané protilehlé cívky statoru. Proud cívek 
vytvo í magnetického pole, které p itáhnou vždy opa ný pól rotoru. Toto napájení vždy 
dvou cívek se d je v p ípad  unipolárního ízení. V p ípad  bipolárního ízení je pak 
napájená vždy jen jedna cívka. Postupným p ivád ním nap tí na p íslušné cívky lze 
motor uvést do rota ního pohybu, který se d je vždy o daný „krok“. P esnost regulace 
pomocí krokového motoru je ovlivn na po tem cívek statoru, resp. po tem krok , který 
je motor schopen vykonat na jednu otá ku. Pro ízení se zp tnou vazbou lze rovn ž 
využit totožné sníma e jako u servomotor . Jejich nevýhodou je malý krouticí moment, 
který zárove  klesá s rostoucí frekvencí ídicích impulz . 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 9: Synchronní servomotory SIEMENS 1FK7 

 
 

 
 
 



9 
 

• ídicí prvky 

 K ízení a regulaci jsou v závislosti na použitém motoru využívány speciální ídicí 
jednotky v podob  modul  pro ízení krokových motor , frekven ní m ni e, resp. 
servozesilova e. Ty vysílají danému motoru ídící pulzy p íslušné velikosti a ší ky tak, 
aby bylo dosaženo požadavk  lineární regulace v prostoru. Z d vodu možnosti regulace 
se zp tnou vazbou jsou tyto jednotky vybaveny vstupy pro dané sníma e, poskytující 
informaci o aktuální pozici pohonu. Ke komunikaci s po íta em za ú elem nastavení 
parametr  jednotky, nebo komunikace s nad azeným systémem jsou jednotky vybaveny 
komunika ními rozhraními, nej ast ji v podob  RS232, USB, RS485, i Ethernet, resp. 
pr myslové sb rnice jako nap . PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT apod. Jako 
univerzální ešení lze rovn ž využít ídicí jednotky, podporující všechny typy z výše 
uvedených elektromotor , viz Obr. 10. 
 
 

 
Obr. 10: Kompaktní ídicí jednotky pro více druh  elektromotor  ECOSTEP/ECOLIN 

 
 V p ípad  pr myslových manipulátor  bývá zpravidla polohovací osa 
Z vybavena uchopovacím za ízením v podob  tzv. koncového efektoru ( asto též 
nazýváno chapadlo). To slouží k uchopení, resp. p emíst ní daného materiál  z místa A, 
na místo B. Jejich provedení je založeno na t ech základních principech, mezi které 
pat í mechanické, pneumatické a magnetické provedení.  
 Jelikož je pro konkrétní aplikaci brána v potaz manipulace s pálenými, 
pórovitými cihlami, vyrobených z jíl  a b idlic, nabízí se z t í dostupných provedení 
pouze jediná volba. Magnetické provedení, jak už název napovídá, je vhodné pro menší 
p edm ty z feromagnetických materiál , tudíž pro cihly nevhodné. V p ípad  
pneumatického efektoru by jeho použití bylo možné za p edpokladu cihel s dokonale 
hladkým, nepórovitým povrchem. Proto se jako jediné možné ešení jeví, v p ípad  
praktické realizace manipulátoru, mechanické provedení koncového efektoru. Tím je 
myšlen zp sob uchopení cihel, nikoliv typ pohonu efektoru. 
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2.4. Návrh 3D modelu manipulátoru 

 Za ú elem usnadn ní návrhu díl ích ásti diplomové práce byl vytvo en model 
možné reálné podoby manipulátoru. Ten byl sestaven na základ  poznatk  z odborné 
literatury a osobních zkušenosti z reálného pr myslového provozu. Obr. 11 popisuje 
výsledný návrh, který byl proveden v aplikaci SketchUp Pro a který mimo samotného 
manipulátoru obsahuje dopravníkové systémy, operátorský panel apod. 
 P i návrhu modelu bylo vycházeno z kinematické struktury „GANTRY“. Ta ve 
výsledku p edstavuje portálovou konstrukci, zajiš ující stejnou p esnost v celém svém 
manipula ním prostoru (osy X, Y, Z). V rámci návrhu bylo uvažováno s ocelovou 
konstrukcí osazenou lineárními osami, vybavenými kuli kovým šroubem. Ty lze osadit 
nap . synchronními servomotory Siemens 1FK7, které jsou vybaveny integrovanými 
enkodéry. Z hlediska bezpe nosti musí být každá osa vybavena párem mechanických 
koncových spína . K p ívodu elektrických rozvod  pohon  jsou využity tzv. kabelové 
et zy. Pro samotnou manipulaci s cihlami je model vybaven koncovým efektor, pro 

který je z hlediska pohonné energie uvažováno se vzduchem. Konkrétn  s t ícestným 
pneumatickým ventilem, sloužící jako ak ní len efektoru, který je v rámci zp tné 
vazby vybaven dv ma koncovými spína i. Vzduchový rozvod není sou ástí modelu. 

 
Obr. 11: 3D model manipulátoru 

Navržený manipulátor je dopln n o dva dopravníkové systémy ur ené pro cihly a 
palety. V obou p ípadech jsou vybaveny optickou závorou, sloužící k detekci cílové 
pozice cihly, resp. palety. Jako pohon je rovn ž v obou p ípadech uvažován asynchronní 
elektromotor s p evodovkou a elmag. brzdou. V rámci funk ní bezpe nosti je model 
vybaven t emi bezpe nostními závorami, které jsou umíst ny na nosných pilí ích 
konstrukce. Ty slouží k zabezpe ení manipula ního prostoru ze t í stran, pro zbývající 
tvrtou je bezpe nost zajišt na prost ednictvím mechanické zábrany. V p ípad  

dopravního systému cihel je uvažováno s bezpe nostním koncovým lankovým 
spína em, který lze v p ípad  selhání optické závory využit k vypnutí stroje a zárove  
zamezení úpadku cihly na zem. Pro úplnost je model vybaven rozvad ovou sk íní se 
signaliza ním sloupkem a operátorským pultem. Podrobný popis jednotlivých ástí 
modelu manipulátoru je proveden v kapitole - Funk ní analýza systému.  
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3. ídicí prost edky pro polohovací aplikace 

 V pr myslové praxi se jako pohonný prvek manipulátor , resp. lineárních 
polohovacích os využívají nej ast ji servomotory. Ty lze ídit více zp soby, nap . 
zp tnovazebn , pomocí frekven ního m ni e za pomocí PLC apod. Z d vod  v tšího 
množství zp sob  ízení servomotor  jsou v této kapitole pouze vybrané ídicí systémy, 
navrženy výhradn  pro ízení polohy a pohybu.  

 

3.1. Omron TRAJEXIA 

 Je platforma spole ností Omron, navržená k ízení pohybu, využívající pohybovou 
sb rnici MECHATROLINK-II. Její koncepce p edstavuje multitaskingový systém, 
umož ující soub žný provoz až 14 úloh sou asn . Spole n  s rychlou sb rnicí je tak 
možno ídit až 16 os a provád t r zné interpola ní pohyby, dopln né o funkci 
elektronické va ky, i elektronické p evodovky. TRAJEXIE rovn ž nabízí možnost 
hardwarové registrace pro každou osu serva, díky které lze provést vým nu 
servomotoru za stejný typ, bez nutnosti rekonfigurace systému. Pro komunikaci 
s ostatními ú astníky ídicího systému je automat vybaven vestav ným rozhraním 
Ethernet, PROFIBUS-DP, DeviceNet a CANopen. 
 

 
Obr. 12: Omron TRAJEXIA [5] 

3.2. Festo CMXR 

 Systém CMXR reprezentuje programovatelný automat spole nosti Festo, ur ený pro 
robotické aplikace s ízením pohybu až v šesti stupních volnosti, resp. pro 3 hlavní a 3 
vedlejší osy. K programování lze využít jazyku založeného na makrech, ve formátu 
prostého textu. Mimo to podporuje režim u ení, sloužící ke snadn jší konfiguraci 
systému.  CMXR rovn ž nabízí možnost integrace logických I/O jednotek, ventilových 
terminál  spole nosti Festo a rozhraní k elektropohon m spole nosti Festo. Ke 
komunikaci je systém vybaven pr myslovými rozhraními v podobn  PROFIBUS, CAN, 
i Ethernet. 
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Obr. 13: Festo CMXR [6] 

 
 

3.3. ABB NextMove e100 

 Produkt spole nosti ABB p edstavuje výkonný kontrolér, ur ený k ízení pohybu a 
polohy. Ke své innosti využívá vlastností real-time sb rnice Ethernet POWERLINK, 
spole n  s pokro ilým multitaskingovým ízením zpracování úloh. Díky tomu 
umož uje ídit až 16, na sob  nezávislých os, s možností použití široké palety 
interpola ních funkcí ízení pohybu. Ke komunikaci s ostatními segmenty ídicí 
struktury systém využívá rozhraní v podob  Ethernet POWERLINK, CANopen. 
K programování pak rozhraní USB, p ípadn  RS232/485.  
 

 
Obr. 14: ABB NextMove e100[7] 
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3.4. Siemens SIMOTION 

 P edstavuje ídicí systém spole nosti Siemens, který spojuje vlastnosti 
programovatelného automatu a ídicí jednotky elektrických pohon . Jedná se o 
multitaskingový systém, umož ující ízení a synchronizaci až 128os. V závislosti na 
kinematické struktu e ízené aplikace lze využít širokou paletu p eddefinovaných 
algoritm  ízení pohybu. Mimo aplikace ízení polohy a pohybu v sob  integruje i 
funkce pro regulaci a procesní instrumentaci. Systém je dostupný v provedení 
C (controller), P (PC) a D (drive). Pro komunikaci systém disponuje pr myslovými 
rozhraními PROFIBUS a PROFINET. 
 

 
Obr. 15: ídicí systémy Siemens SIMOTION[8] 

 

3.5. Yaskawa MP3200iec 

 ídicí systém MP3200iec p edstavuje platformu spole ností Yaskawa, vyvinutou 
primárn  k nasazení v úlohách ízení polohy a pohybu. Svojí koncepcí umož uje 
synchronizované ízení „po k ivkách“, dopln né o vá kové a p evodové funkce až pro 
62 os. Toho lze dosáhnout vhodnou konfigurací za použití široké palety funk ních 
blok , vytvo ených dle normy IEC61131-3. Pro rychlou komunikaci je systém vybaven 
sb rnicí Ethernet (100Mbps) a MECHATROLINK III, navrženou primárn  pro 
jednotky ízení polohy.  Ta je dopln na o standarty EtherNET/IP a MODBUS, sloužící 
pro pomalejší komunikace s nad azenými systémy. Pro monitorování a možnost 
vzdálené zprávy systém disponuje možnosti využití webserveru a OPC serveru.  

 
Obr. 16: Yaskawa MP3200iec [9] 
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3.6. Zhodnocení a výb r vhodné varianty 

P i výb ru vhodné varianty polohovacího za ízení byl kladen d raz zejména na 
výkon, modularitu a po et os, který je systém schopen ídit.  Pro co možná nejkratší 
manipula ní as a optimalizaci celého procesu byl rovn ž brán ohled na pokro ilé 
možnosti interpolace výsledného pohybu virtuálního manipulátoru. Jelikož je tato 
diplomová práce zpracovávána pro firmu ELVAC a.s., bylo nutno p i výb ru ídicí 
platformy zohlednit i firemní standardy pro možnosti stavby celého ídicího systému. 
Po zhodnocení t chto faktor  a s p ihlédnutím k p edchozím kladným zkušenostem byl 
jako ídicí prvek virtuálního manipulátoru vybrán systém SIMOTION spole nosti 
SIEMENS v provedení D (Drive). 

Tab. 1: P ehled ídicích prost edk  polohovacích aplikací 

Ten je p edur en k nasazování v kombinaci s frekven ními m ni i SINAMICS S120, se 
kterými komunikuje po interní sb rnici DRIVE-CLiQ. Jelikož má v sob  systém 
SIMOTION D mimo MC funkcí zakomponován i n kolik digitálních a analogových I/O 
rozhraní, je možné jej využít i pro logické a regula ní ízení. Díky široké palet  
produkt  spole nosti SIEMENS, lze pak tento systém doplnit o adu prvk , jako nap . 
jednotky pro vyhodnocování dat z enkodéru SMC, terminálový modul TM, 
stabilizovaný zdroj pro napájení ídicích obvod  SITOP, odrušovací EMC filtr, 
bezpe nostní F-PLC, i vizualiza ní panel. Pro všechny tyto prvky lze využít 
komunika ní pr myslovou sb rnici v podob  PROFIBUS/PROFINET, dopln nou o 
bezpe nostní protokol PROFIsafe. Z hlediska bezpe nosti lze rovn ž nakonfigurovat i 
samotný SIMOTION D, resp. frekven ní m ni e SINAMICS S120 celou adou funkcí, 
mezi které pat í bezpe né odpojení momentu (STO), bezpe né zastavení (SS), bezpe né 
ízení brzdy motoru (SBC) apod. [8] 
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4. Funk ní bezpe nost 

 Bezpe nostní požadavky, které jsou kladeny na výrobce strojních za ízení, definují 
sm rnice EU. Ty za výrobce považují jakoukoliv osobu, která na daném za ízení 
provede více než servisní úkon, resp. vym ní nefunk ní ást za funk ní.  V p ípad  
spln ní požadavk  sm rnic je k danému stroji vystaveno tzv. „Prohlášení o shod “, stroj 
je opat en symboly „CE“ a lze jej uvést na trh. 

 

4.1. Bezpe nostní normy strojních za ízení  

 Normy pro návrh strojních za ízení z hlediska bezpe nosti se d lí do t ech skupin: 
 

• Normy typu A – zabývají se základními požadavky a zásadami z hlediska konstrukce a 
všeobecnými aspekty. 
 

• Normy typu B – jsou využívány pro návrh z více bezpe nostních hledisek, kdy normy 
typu B1 jsou zam eny na jednotlivá bezp. hlediska jako nap . dodržení bezpe ných 
vzdáleností, hladiny hluku, i teploty. Naproti tomu, normy typu B2 popisují oblast 
daných bezpe nostních za ízení, jako nap . ochranné kryty stroje, nouzová tla ítka 
apod.  
 

• Normy typu C – se svým zn ním se vztahují k daným typ m stroj . 

 

4.2. Analýza rizik 

 Vývoj strojního za ízení p edstavuje komplexní návrh tak, aby za ízení plnilo svoji 
funkci správn , efektivn  a zárove  bezpe n . Samotný návrh z hlediska bezpe nosti 
musí obsahovat tyto dva následující kroky: 
 

• Posouzení rizika  

 P edstavuje proces analýzy rizik, vyskytující se u za ízení po celou dobu jeho chodu 
za všech provozních režim  a je složen ze ty  fází (Obr. 17).  
 První fáze spo ívá v ur ení mezních hodnot stroje a fází cyklu jeho života, mezi 
které jsou zahrnuty instalace, oživení, servis a údržba. Do druhé fáze je zahrnuta 
identifikace všech možných nebezpe í, resp. jejich výskyt v místech, kde by mohlo dojít 
k ohrožení osob. Na to navazuje bod t etí, který p edstavuje odhad daného nebezpe í. 
Jedná se p edevším o ur ení míry rizika v závislosti na nebezpe né situaci s tím, že 
v p ípad  malého rizika lze nebezpe nou situaci tolerovat. tvrtý bod p edstavuje 
zhodnocení, zda byla dosažena požadována úrove  bezpe nosti, nebo je pot eba provést 
další bezpe nostní opat ení.  
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• Opat ení ke snížení rizika 

Za ú elem snížení rizika se využívají tyto metody: 
 

- Konstruk ní opat ení – eliminace rizik již p i vývoji za ízení vhodným konstruk ním 
ešením. 

- Instalace ochranných systému – instalace bezpe nostních prvk  (bezpe nostní závory, 
tla ítka, kryty) za ú elem rizik, která nelze odstranit konstruk ním ešením. 

- Informování obsluhy o zbytkovém riziku – školení a varování obsluhy p ed možnými 
riziky. 

 
 
 
 
 

 
Obr. 17: Algoritmus posuzování bezpe nosti strojního za ízení [12] 
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4.3. Úrove  zabezpe ení manipulátoru 

 Pro virtuální manipulátor sloužící k demonstra ním ú el m je úrove  zabezpe ení 
pouze teoretická sou ást dokumentace, nicmén  v reálném nasazení je pot eba zaru it 
vysoký stupe  bezpe nosti. K jeho ur ení slouží normy SN EN ISO 13849-1 (PL) a 

SN EN 62061 (SIL), jejichž vzájemný vztah reprezentován níže (Tab. 2). 
 

 
Tab. 2: Orienta ní tabulka vztahu mezi PL a SIL 

 
 

4.3.1. Bezpe nost dle PL/SIL 

 Je založená na norm  SN EN ISO 13849-1, ve které se integrita bezpe nosti d lí do 
p ti bod  (Tab. 2), kde PLa je nejnižší a PLE nejvyšší úrove  zabezpe ení. 
 

 
Obr. 18: Graf ur ení vlastností PL[10] 
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Výše uvedený graf (Obr. 18) zobrazuje strukturu, která slouží k ur ení bezpe nostní 
integrity PL. Ten se skládá ze skupiny parametr , mezi které pat í: 
 

• S - závažnost zran ní, kde S1 - lehká zran ní, pohmožd niny, mod iny; S2 – t žká 
zran ní, smrt. 

• F – etnost, nebo doba vystavení nebezpe í, kde F1 – krátká doba trvání; F2 – asto, až 
nep etržit . 

• P – možnost vyhnutí nebo eliminace nebezpe í; P1 – možné; P2 - nemožné . 

Na základ  t chto parametr  by výsledná úrove  integrity manipulátoru byla složená z: 
 

• Závažnosti - S1 

• etnosti - F2 

• Eliminace nebezpe í - P1 

Z ehož lze vyvodit výslednou integritu zabezpe í úrovn  PLb.  
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5. Funk ní analýza systému 

 Robotické manipulátory tvo í nedílnou sou ást moderních výrobních 
automatizovaných celk . Jejich funkce spo ívá v p esouvání p edm t  (výrobk ) 
z polohy A do polohy B. V praxi jsou tyto polohy nej ast ji tvo eny p edem ur enou 
pozicí na dopravníkových mechanismech, paletách, pop . kontejnerech.  
V p ípad  této diplomové práce, jak už bylo výše popsáno, se jedná o virtuální 
portálový manipulátor sloužící k p esouvání cihel z dopravníkového pásu na paletu. Jak 
už samotné slovo „virtuální“ napovídá, nejedná se o reálný systém, a proto je 
v následujícím textu uvažována pouze jeho možná reálná podoba. 
 

5.1. Popis navržené koncepce 

 Navržený model manipulátoru p edstavuje možnou reálnou podobu funk ního stroje, 
jehož obecný popis je obsažen v kapitole 2.4. (Návrh 3D modelu manipulátoru). Model 
se obecn  skládá ze t í komponent, mezi které pat í: 
 

• Manipulátor 

• Pásový dopravník cihel (dopravník A) 

• Vále kový dopravník palet (dopravník B) 

Ty jsou pro úplnost modelu dopln ny operátorský pult (+OP1), rozvad ovou sk í  
(+RM1) a signaliza ní sloup (+HL5). 
 

 
Obr. 19: Funk ní popis navrženého modelu 
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V rámci tvorby ídicího systému bylo nutno definovat sou adnicový systém a jednotlivé 
funk ní rozsahy, které popisuje Obr. 20. Funk ní rozsahy jednotlivých os p edstavují 
pracovní pásmo, které je ohrani eno koncovými spína i. Ty byly softwarov  i 
hardwarové nastaveny, resp. umíst ny tak, aby bylo cihlu možno na paletu umístit 
v celém jejím rozsahu.  
 

 
Obr. 20: Popis sou adnicového systému modelu 

 
 Uvedené rozsahy jsou voleny pouze v rámci simula ní technologie a slouží jako 
parametry pro ídicí algoritmus. Ty byly za ú elem stanovení podmínek p i vývoji 
navrženy pro po et cihel 6x3x2 v osách X, Y, Z – viz Obr. 21.  

 
Obr. 21: Popis rozložení cihel na palet  
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5.2. Ovládání 

 K ovládání manipulátoru slouží operátorský pult, vybavený n kolika ovládacími a 
indika ními prvky (Obr. 22). V jeho levé ásti je umíst n ovládací panel Siemens MP 
277 s vizualiza ní aplikací. V pravé ásti pultu jsou umíst ny 4 signálky (RUN, STOP, 
READY a FAILURE) informující o stavu stroje. Ty jsou v ad  pod nimi dopln ny o 
spína e (START, STOP, RESET a ACK) ovliv ující chod stroje a klí ovým 
p epína em AUT/SERV ur eným k volb  provozního režimu. Celý pult je dopln n o 
bezpe nostní tla ítko nouzového vypnutí (TOTAL STOP), umíst né v pravé horní ásti. 
 
 
 

 
Obr. 22: Návrh ovládacího pultu 

 
 
Popis ovládacího pultu: 

1. Ovládací panel 
2. Bezpe nostní tla ítko nouzového vypnutí 
3. Signálky 
4. Spína e 
5. Klí ový p epína  
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5.3. Provozní režimy 

 Chod manipulátoru je pln  automatický a veškerá obsluha stroje je provád na 
z ovládacího pultu. Z d vod  možných poruchových stav , i údržby se provozní 
režimy stroje d lí na automatický a servisní. 
 

 
Obr. 23: Aktivity diagram manipulátoru 

5.3.1. Automatický režim 

 Po p ipojení stroje ke zdroji el. energie, nab hnutí ídicího systému a vizualiza ní 
aplikace je stroj nezávisle na p edchozím provozním režimu zastaven, signálka MIMO 
PROVOZ svítí. Pro uvedení stroje do chodu musí být spln ná podmínka, kdy žádaná 
hodnota plných palet musí být v tší, než skute ná hodnota plných palet. Po spln ní této 
podmínky a lze stroj spustit tla ítkem START. Jeli stroj v pohybu, je z ady signálek 
aktivována signálka V PROVOZU. V p ípad  samovolného zastavení stroje v rámci 
automatického režimu dochází k aktivaci signálky P IPRAVEN. Po dokon ení 
manipulace a napln ní požadovaného po tu palet dojde k posunu palet, stroj je 
automaticky zastaven a rozsvítí se signálka MIMO PROVOZ. Tla ítko RESET slouží 
k ukon ení aktuální manipula ní sekvence a „najetí“ prázdné palety na cílovou pozici. 
To lze aktivovat pouze v p ípad  zastaveného stroje, tj. aktivní signálky MIMO 
PROVOZ. V p ípad  inicializace poruchového stavu je stroj nezávisle na aktuálním 
režimu okamžit  zastaven a dochází k aktivaci signálky PORUCHA. 
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5.3.2. Servisní režim 

 P edstavuje režim, pomocí kterého je možno manipulátor ídit v tzv. „JOG“ režimu, 
kdy lze prost ednictvím ovládacího panelu libovoln  ovládat každou osu a efektor 
zvláš . Mimo je možno ídit i chod jednotlivých dopravník . Režim je ur ený 
p edevším pro servis a údržbu. Z tohoto d vodu lze tento režim aktivovat pouze pomocí 
klí ového p epína e, umíst ného na ovládacím pultu – poloha SERV. K ovládání stroje 
v tomto režimu prost ednictvím vizualiza ní aplikace je rovn ž nutno mít p íslušná 
uživatelská práva – viz Kapitola 8.  

 

5.4. Napájení 

 Napájení systému je provedeno prost ednictvím spínaného zdroje SIEMENS SITOP 
24V 20A. Ten slouží k napájení systému SIMOTION, bezpe nostního F-PLC    
S7 315F-2, HMI panelu MP 277 a je chrán n jisti em o jmenovité hodnot  proudu 6A 
s charakteristikou typu B. V p ípad  samotných MOTOR modul  je 600VDC napájení 
provedeno prost ednictvím INFEED modulu, který je napájen sí ovým nap tím 
3x400VAC/50Hz. Silová ást je rovn ž dopln na o Line reactor a Line filter. Sou ástí 
systému je i PC s virtuální aplikací manipulátoru a kartou s rozhraním PROFIBUS, 
který je napájen vlastním, vestav ným spínaným zdrojem. Jelikož se jedná o aplikaci, 
která neslouží k reálnému využití, nýbrž k demonstra ním ú el m, je použití záložního 
zdroje UPS zbyte né. 
 

5.5. Bezpe nost   

 Z hlediska bezpe nosti by m l být reálný systém vybaven n kolika bezpe nostními 
senzory a ochrannými kryty, i zábranami. Zábranu lze z funk ního hlediska umístit na 
jednu stranu mezi nosníky portálového manipulátoru. V p ípad  zbývajících t í stran 
není možné z d vodu pohybu cihel a palet zábrany umístit, proto se nabízí možnost 
použít bezpe nostní záv sy. K bezpe nosti chodu pásového dopravníku, resp. selhání 
optického senzoru a projetí cihly do koncové polohy je možno využít bezpe nostní 
lankový spína , který zabrání pádu cihly na zem a zárove  zastaví chod manipulátoru a 
dopravník . V p ípad  vále kového dopravníku pro palety slouží bezpe nostní záv s 
zárove  k detekci, zda je p íchozí paleta prázdná. Ten je dopln n o bezpe nostní záv s, 
umíst ný na protilehlé stran , který slouží pro zabrán ní vstupu do manipula ního 
prostoru za provozu manipulátoru. V p ípad  pohybu napln né sm rem 
z manipula ního prostoru je nutná deaktivace tohoto bezpe nostního prvku. Samotný 
chod manipulátoru je zabezpe en vždy v koncových bodech osy koncovými spína i. 
Sou ástí bezpe nostního opat ení stroje je rovn ž i bezpe nostní tla ítko TOTAL 
STOP, umíst né na ovládacím panelu. Podrobný návrh bezpe nostních sníma  je 
proveden v kapitole 6.2. Návrh sníma . 
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6. Hardwarová specifikace ídicího systému 

 P edstavuje návrh jednotlivých komponent ídicího systému, který rovn ž zahrnuje 
volbu snímacích prvk . 
 

6.1. Návrh ídicích prvk  

 P i návrhu struktury a volby jednotlivých prvk  ídicího systému byly hlavním 
rozhodovacím faktorem požadavky firmy ELVAC a.s. Ty zn ly sestavit ídicí systém 
obsahující standardní PLC, bezpe nostní PLC a HMI panel.  
 

6.1.1. Volba standardního PLC 

 Jak už samotný název diplomové práce napovídá, mimo požadavk  logického ízení, 
byla pot eba p i volb  programovatelného automatu vzít v potaz i ízení pohybu a 
polohování. Z t chto d vod  padla volba na systém používaný v aplikacích MC 
(Motion Control). Na základ  toho byl zvolen programovatelný automat SIMOTION 
v provedení D. Podrobný popis volby a vlastností zvoleného PLC popisuje kapitola 3.6. 
Tento systém je využit jak k logickému ízení dopravníkových systém  A a B, tak pro 
MC ízení jednotlivých os a koncového efektoru samotného manipulátoru. ídicí 
systém SIMOTION D se vyrábí v n kolika výkonových provedeních. 
 

Jednotka/Parametry Po et os (max.) Rozhraní Vstupy P epínatelné rychlé I/O 

D410 1 PN/DP 4 4 
D425 16 PN/DP 8 8 
D435 32 PN/DP 8 8 
D445 64 PN/DP 8 8 
D455 128 PN/DP 8 8 

Tab. 3: P ehled výkonových verzí systému SIMOTION 

 
Z Tab. 3 je patrné, že první z uvedených, tj. D410 p edstavuje základní výkonovou 
verzi s možnosti ízení jedné osy a tudíž se pro ízení virtuální manipulátoru nehodí. 
Zbylé varianty jsou svými výkonovými možnostmi vhodné, tudíž byla volba ovlivn na 
p edevším dostupností dané verze. Volba proto padla na programovatelný automat 
Simotion D445-1 6AU1445-0AA00-0AA1 s rozhraním 2x PROFIBUS, 2x PROFINET, 
2xUSB a fyzickými vstupy a výstupy, viz Tab. 3. Ten byl dopln n o komponenty, které 
byly dostupné v rámci firmy ELVAC a. s.  Konkrétn  se jednalo o: 
 

• Sinamics Infeed modul, resp. Smart line module – modul, sloužící k napájení 
motorových modul  stejnosm rným nap tím. 
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• Sinamics Power unit, resp. Double motor module – modul, sloužící k transformaci 
stejnosm rného nap tí na st ídavé, ur ené k napájení motor . Modul je zárove  ur en 
k nezávislému ovládání dvou motor  najednou. Jeho ízení je provedeno 
prost ednictvím systému SIMOTION za pomocí rozhraní DRIVE-CLiQ. 

 
• Line filter – filtr, zajiš ující elektromagnetickou komptabilitu, resp. potla ení rušivých 

signál  

 
• Line reactor – tlumivka, jejíž použití je nezbytné pro Smart line modul, sloužící 

k vyhlazení a potla ení proudových špi ek 

 
• 2x Simotics servomotor 1FK7 – synchronní servomotor vybaveny integrovaným 

absolutním enkodérem (2048p/ot) a rozhraním DRIVE-CLiQ 

 

6.1.2. Volba bezpe nostního PLC 

 Volba bezpe nostního PLC byla do jisté míry ovlivn na volbou standardního PLC 
v podob  systému SIMOTION D. Jelikož se jedná o produkt spole nosti Siemens, byl 
z hlediska snadn jší konfigurace systému zvolen bezpe nostní automat stejného 
výrobce. Ty jsou nabízeny v n kolika provedeních: 
 

• SIMATIC ET 200S (IM151-7 F-CPU) 

• SIMATIC S7-300F 

• SIMATIC S7-400F 

• SIMATIC S7-1200F 

• SIMATIC S7-1500F 

Tyto automaty se od svých standardních verzí liší zejména dopln ním o r zné ochranné 
mechanismy, které popisuje Obr. 24. 
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Obr. 24: Koncepce bezpe nostního systému Siemens[10] 

 
Po zhodnocení všech výkonových a komunika ních parametr  byl nakonec zvolen 
automat - SIMATIC S7-300 CPU 315F 2 PN/DP s ozna ením 6ES7-315-2FH13-0AB0. 
Ten disponuje pracovní pam tí 384kByte a rozhraními MPI/DP a PROFINET. Volba 
tohoto automatu byla do zna né míry ovlivn na i jeho aktuální dostupností firmy 
ELVAC. 
 
 

6.1.3. Volba HMI panelu 

 
 Na základ  volby standardního a bezpe nostního PLC bylo v rámci využití ídicích 
prvk  jednoho výrobce cílem využít n který z panelu spole nosti Siemens. P i volb  
panelu bylo uvažováno pr myslové prost edí, ve kterém by mohla být reálná podoba 
manipulátoru umíst na. Pod tím si lze nap . p edstavit výrobní halu cihelny, kde je 
panel nasazen do prost edí se zvýšenou teplotou okolí a v prašném prost edí. Z toho 
d vodu byl namísto panelu s dotykovou obrazovkou volen panel s funk ními tla ítky a 
integrovanou klávesnicí, resp. namísto panel  s ozna ením „TOUCH“ bylo vybíráno 
z panel  s ozna ením „KEY“. Srovnáním jednotlivých parametr , ov ením 
komptability z hlediska komunika ního rozhraní a p edevším p edchozí osobní 
zkušeností padla volba na HMI panel z ad „MULTI PANEL“ z ady 270, konkrétn  
SIMATIC MULTI PANEL s rozlišením 640x480, barevným TFT displejem, 
úhlop í kou 8´´, zálohovatelnou pam tí a PN/DP rozhraním. 
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 Jelikož bylo p i návrhu uvažováno spojení s ízenou technologií virtuálního 
manipulátoru pouze v rámci sít  PROFIBUS, resp. bez žádných fyzicky p ipojených 
vstup  a výstup , nebyly p i návrhu jednotlivých komponent ídicího systému uvád ny 
I/O karty, které by v p ípad  reálného systému tvo ilo jeho nedílnou sou ást. Ty jsou 
uvedeny pouze v p íloze, kde je provedena HW specifikace reálné podoby ídicího 
systému. 
 

 
Obr. 25: Zjednodušené schéma S 

 
 
Veškeré experimenty byly v rámci diplomové práce provedeny na vývojovém stojanu 
spole nosti ELVAC a.s. (Obr. 26), jehož použité prvky jsou obsaženy v následujících 
kapitolách.  
 
 
 

Název 
Adresa  

PROFIBUS PROFINET 

PG/PC - 192.168.0.1/192.168.1.1 
SIMOTION D 1 192.168.0.4/192.168.1.4 
F-PLC 2 192.168.0.2 
HMI - 192.168.0.3 
PC (WinMOD) 3,4,5,6,7  - 

Tab. 4: Adresy komponent S 
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Obr. 26: Vývojový stojan firmy ELVAC a.s. 

 
 

 

6.2. Návrh sníma  

 Návrh jednotlivých sníma  byl proveden na základ  teoretických znalostí a 
zkušeností z pr myslové praxe.  
 
Manipulátor 

 Samotný manipulátor využívá ke své funkci dva typy sníma . Jedná se o sníma e, 
sloužící jako zp tná vazba jednotlivých pohon  a bezpe nostní sníma e.  
 První skupinu tvo í enkodéry, které jsou využity k ur ení p esné polohy v rámci 
pracovního rozsahu jedné osy. V kombinaci s ostatními osami je pak možno ur it 
p esnou polohu koncového efektoru, ur enou polohovým vektorem o hodnotách X, Y, 
Z, vztaženou k referen nímu bodu. Jelikož jsou p i návrhu virtuálního manipulátoru 
uvažovány jako pohonné jednotky os servomotory SIMOTICS (M1-M3) typové ady 
1FK7 vybavené integrovanými enkodérovými systémy BR1 - BR4, odpadá nutnost 
použití samostatného sníma e. Díky využití sb rnice DRIVE-CLiQ navíc není pot eba 
využívat senzorového modulu SMC10, který nasnímaný signál zpracovává a p edává 
ídicímu systému SIMOTION. 
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 V druhém p ípad  jsou z bezpe nostních d vod  jednotlivé osy dopln ny o koncové 
sníma e. Ty slouží v p ípad , že pohyblivá ást osy p ekro í sv j pracovní prostor 
k zastavení chodu celého stroje a inicializace poruchového stavu. Každá osa je 
vybavena dv ma koncovými spína i SQ5-SQ10, které jsou ukotvené na jejích koncích.  
 K tomu, aby se do prostoru pohybu manipulátoru nedostaly nežádoucí p edm ty, i 
nepovolané osoby je manipulátor vybaven dv mi, víceprvkovými bezpe nostními 
závorami SQ2 a SQ3, které jsou umíst né na nosnících konstrukce manipulátoru. 
 

 
Obr. 27: Snímací prvky: vlevo – koncový spína , vpravo – víceprvková bezpe nostní závora 

 
  

Dopravníkové systémy 

 Dopravníkové systémy (A – doprava cihel, B- doprava palet) jsou osazeny, stejn  
jako manipulátor, dv ma skupinami sníma . Jedná se o provozní sníma e informující o 
poloze a bezpe nostní sníma e. 
 Cihly jsou do manipula ního prostoru dopravovány postupn  jedna za druhou 
prost ednictvím pásového dopravníku. Ten je opat en reflexní optickou závorou BQ1, 
kdy je sníma  a vysíla  umíst n na dopravníku tak, aby byl schopen p esn  rozpoznat 
polohu dopravené cihly. V p ípad  selhání optické závory BQ1 je dopravník vybaven 
bezpe nostním lankovým senzorem SQ1 umíst ném na konci dopravníku v pracovním 
prostoru manipulátoru. Ten v p ípad  pot eby zabrání tomu, aby dopravována cihla 
upadla na zem, vypne chod celého stroje spole n  a inicializuje chybový stav stroje. 
 Palety jsou do pracovního prostoru manipulátoru dopravovány prost ednictvím 
vále kového dopravníku. Ten je vybaven reflexním optickým sníma em BQ2, který 
slouží k rozpoznání polohy dopravené palety na danou pozici. O p ípad, kdy by m la 
být do pracovního prostoru manipulátoru dopravena paleta, jejíž nosná plocha není 
prázdná, se stará víceprvková bezpe nostní závora SQ2. Ta svou funkcí zastaví stroj a 
inicializuje poruchový stav. 
  
Sou ástí diplomové práce je p íloha, obsahující p esnou specifikace ídicího systému 
pro reálnou technologii manipulátoru, resp. návrh ídicího systému, bez pohon  a jiných 
výkonových prvk . 
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7. Návrh ídicí aplikace pro programovatelný automat 

 K vývoji ídicích aplikací programovatelných automat  byla využita programovací 
prost edí SIMOTION SCOUT V4.3 v p ípad  systému SIMOTION D a STEP 7 V5.5 
SP3 pro bezpe ností PLC, dále jen F-PLC. Jelikož požadavky firmy zn ly vytvo it 
ídicí systém pro ryze virtuální aplikaci, jsou v této práci vytvo eny pouze simula ní 

hardwarové konfigurace. Ty se od reálných liší tím, že namísto reálných I/O karet, jsou 
využity moduly ET200, sloužící k vytvo ení komunika ního rozhraní se simula ní 
aplikací.  
 

7.1. Standardní PLC 

 V této ásti je proveden popis konfigurace a vývoje ídicího algoritmu pro zvolený 
systém SIMOTION D.   
 

7.1.1. Konfigurace a parametrizace 

 P ed samotným zahájením vývoje programu bylo nutno vytvo it a parametrizovat 
HW prvky systému. 
 
Konfigurace ídicí jednotky 

 Ta spo ívala ve vložení za ízení SIMOTION D ve verzi D445-1 s verzí firmware 
V4.2. Spole n  tím byl do HW konfigurace automaticky vložen blok SINAMICS, 
p edstavující ídicí jednotku m ni e (CU). Díky ní je možné p ipojit motorové moduly 
atp., které jsou p ipojeny p es sb rnici DRIVE-CLiQ – viz Obr. 28. 
 
 

 
Obr. 28: HW konfigurace – struktura SIMOTION 

 

V p ípad  rozhraní pro simula ní aplikaci byla HW konfigurace dopln ná o další sí  
PROFIBUS, ke které byly p i azeny vzdálené decentrální moduly ET200 (jako 
PROFIBUS - Slave) – viz Obr. 44.  
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Konfigurace pohon  

 Samotný pojem pohon p edstavuje spojení frekven ního m ni e, servomotoru a 
enkodéru. V rámci stromové struktury projektu byla jeho konfigurace provedena v 
záložce „Sinamics_Integrated“. Ta spo ívala ve volb  INFEED jednotky, resp. Smart 
Line modulu a jeho aktivace. Dále byla provedena volba a parametrizace motorového 
modulu, servomotor  a enkodér . Jelikož byly využity servomotory Siemens 1FK7 
disponující rozhraním DRIVE-CLiQ , byla využita volba automatické konfigurace a to 
jak pro pohon, tak i enkodér. Totožným zp sobem byla provedena i konfigurace 
druhého pohonu, kterým vývojový stojan disponoval. P ed nahráním takto 
nakonfigurovaných pohon  bylo provedeno nastavení PROFIdrive komunika ního 
telegramu, konkrétn  telegramu 111, podporující EPOS. Následn  byl proveden pomocí 
položky „Control panel“ test funk nosti jednotlivých pohon  v rámci otá kového ízení. 
Protože byly v rámci vývojového stojanu dostupné pouze dv  pohonné jednotky, nebylo 
možno vytvo ený program pro manipulátor pln  otestovat, a proto byl veškerý vývoj 
provád n pouze s dv ma pohony. 
 
 
 
Konfigurace technologických objekt  

 Jelikož byl tvo en program pro manipulátor, který je založen 3D struktu e GANTRY, 
byly do projektu vloženy t i technologické objekty (dále jen TO) osa a názvy Axis_X, 
Axis_Y a Axis_Z. Ty byly konfigurované totožným postupem, jaký se využívá pro 
reálné pohony, resp. byly konfigurované pro elektrickou, lineární osu, kterou pohání 
standardní servomotor s absolutním enkodérem. Takto vytvo ená konfigurace t í os byla 
dopln ná o definici jejich vzájemné vazby a to vložením objektu pro polohovou 
interpolaci (PATH_OBJECT) s názvem portal_3D. V tomto byly nastaveny parametry 
kinematické struktury, offsetu nulových bod  a priorita vykonávání jednotlivých os 
v po adí: 1. Axis_Z, 2. Axis_X, 3.Axis_Y. 
Sou ástí konfigurace rovn ž byla parametrizace limit , jednotek a dynamických 
vlastností objektu portal_3D. Jeho detailní nastavení popisuje Obr. 29. Po nahrání 
konfigurace do ídicího systému byl pomocí funkce „Control panel“, proveden test 
zp tnovazebního polohování za pomocí elementárních p íkaz  a to vždy v rámci daného 
pohonu.   
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Obr. 29: Parametrizace dynamických vlastností os 

 
Využití bezpe nostních funkcí 

 Obecn  lze bezpe nostní funkce využívat bu  za pomocí bezpe nostního 
komunika ního profilu PROFIsafe, nebo EP svorek. V rámci této diplomové práce byly 
otestovány oba zp soby.  
V p ípad  využití EP svorek bylo využito testovací (bezpe nostní) tla ítko, které bylo 
p ipojeno se všemi moduly a za pomocí kterého byla otestována bezpe nostní funkce  
STO. Aktivace funkce STO, neboli „bezpe n  bez momentu“ spo ívá v odpojení 
pohonu od napájení a v p ípad  využití brzdy k její aktivaci. Za ú elem následné 
aktivace pohonu je nutné potvrzení obsluhy. 
 

 
Obr. 30: Pr b hy pohon  s využitím bezpe nostních funkcí, vlevo – STO, vpravo – SS1[13] 

 
 Druhá možnost, pomocí bezpe nostního komunika ního profilu PROFIsafe, byla 
otestována na základ  vytvo ené bezpe nostní komunikace SIMOTION – F-PLC. 
V tomto p ípad  byla mimo funkce STO, otestována i funkce SS1 (Safe Stop 1). Ta po 
její aktivaci p edstavuje stav, kdy je buzení pohonu lineárn  zmenšováno. Lineární 
pr b h lze uživatelsky nadefinovat. Poté dochází k aktivaci funkce STO. K nastavení 
jednotlivých bezpe nostních funkcí bylo využito konfigura ní okno „Safety Integrated“ 
a to vždy v rámci dané pohonné jednotky – viz Obr. 31. 
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Obr. 31: Konfigura ní okno bezpe nostních funkcí v prost edí Simotion Scout 

 
 
Vytvo ení komunika ního rozhraní 

 Za ú elem navázání komunikace s F-PLC byla využita real-time modifikace sít  
PROFINET v podob  I-device. Ta spo ívala v konfiguraci komunika ní karty CBE30 
systému SIMOTION, kdy byl aktivován I-Device mód a vloženy aplika ní a 
bezpe nostní I/O submoduly. Na základ  toho byl vytvo en gsd soubor, který byl 
p ipojen na PROFINET sb rnici F-PLC. 
 

7.1.2. Vytvo ení programu 

 P ed samotnou tvorbou uživatelského programu bylo nutno v složce PROGRAMS 
vytvo it jednotky p íslušného programovacího jazyka. Ty slouží jako jakýsi „koš“, do 
kterého jsou vkládány jednotlivé diagramy, obsahující ídící algoritmus a které jsou 
následn  p i azeny jednotlivým task m v položce EXECUTION SYSTEM. V rámci 
diplomové práce byly vytvo eny jednotky: 
 

• control mode (MCC) 

• cyclic (LAD) 

První z uvedených obsahuje diagramy sloužící pro ízení jednotlivých pohybových 
úloh, resp. provozních režim  stroje. K jejich tvorb  bylo využito programovacího 
jazyku MCC, jehož použití p edstavovalo parametrizaci jednotlivých p íkaz  
z knihovny Simotion Scout. Samotná parametrizace polohování byla provedena dle 
zvoleného sou adnicového systému – viz kapitola 5.1. Vytvo ené diagramy byly 
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p i azeny k položkám „MotionTask“, které jsou spoušt ny ihned po „StartupTask“ nebo 
až po zavolání n kterého z ostatních task .  
 
Programová jednotka cyclic byla vytvo ena v rámci programovacího jazyka LAD a je 
tvo ena nap . diagramem „main“. Ten obsahuje algoritmus pro ízení dopravník , 
ovládacích prvk  atd. 
 
Z hlediska vykonávání byl tento diagram p i azen k položce „BackgroundTask“, díky 
kterému je vykonáván neustále a má tak totožnou funkci jako organiza ní blok OB1, 
známý z PLC SIMATIC. 
Mimo to jsou v projektu využity tasky „TechnologicalFaultTask“, 
„PeripheralFaultTask“ a „ExecutionFaultTask“, které jsou vykonávány v p ípad  
technologické chyby, chyby periférie, nebo chyb  vykonávání programu. 
 

7.1.3. Shrnutí 

 Hlavním cílem této kapitoly bylo vytvo it konfiguraci systému, resp. program, který 
by umož oval navázat na komunikaci SIMOTION-SINAMICS a sm rovat ji na 
periferní moduly ET200, p edstavující rozhraní simula ní technologie manipulátoru. 
V ideálním p ípad  pak vytvo it takovou strukturu systému, který by dovolovala 
propojit SIMOTION se simulovanou technologií manipulátoru bez použití reálných 
frekven ních m ni .  
 V p ípad  ízení manipulátoru bylo nutno využít polohové smy ky, která ke své 
funkci využívá technologický objekt osa. Mimo to bylo v rámci projektu využito 
technologického objektu pro synchronizaci jednotlivých os systému. Problém nastal p i 
navázání komunikací mezi jednotlivými objekty, resp. ídicí ásti pohon  systému 
SIMOTION a samotným pohonem. Ta je zabezpe ena pomocí komunika ní profilu 
PROFIdrive (p íp. dopln nou o PROFIsafe) a nelze do ní nijak zasahovat. Za ú elem 
vy ešení tohoto problému byla provedena série pokus  s použitím virtuálních objekt , 
navazující na objekty reálné, spole n  s využitím modifikovaných, regula ních smy ek. 
Toto ešení ovšem nevedlo k úsp chu a to zejména z d vodu uzav enosti regula ní 
struktury systému SIMOTION. 
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Obr. 32: Polohová smy ka systému Simotion D 

 
 
 
Další problém p i tvorb  aplikace nastal v p ípad  konfigurace komunika ního spojení 
prost ednictvím modulu ET200. Osy, které se provozují v polohovacím režimu je nutno 
dle dokumentace fy Siemens p ipojit ke sb rnici PROFIBUS DP (Integrated) 
v izochronním módu, na které je rovn ž v rámci HW konfigurace umíst na pohonná 
ídicí jednotka (CU) systému SIMOTION.  V praxi to p edstavuje vytvo it takovou HW 

konfiguraci, kdy bude pohon, resp. jeho *.gsd soubor, i jiný typ rozhraní umíst n 
p ímo na danou sb rnici. To ovšem v p ípad  modul  ET200 nebylo možné. 
Alternativn  proto byly moduly ET200 vloženy na standardní sb rnici PROFIBUS DP 
s názvem „PROFIBUS (1)“. V rámci tohoto ešení ovšem komunikaci pro polohovací 
ást aplikace nebylo možno z principu navázat.  

 Z výše uvedeného textu je z ejmé, že vytvo ena polohovací aplikace pro virtuální 
manipulátor nemohla být ádn  otestována a to ani na reálném systému, jelikož byly 
v rámci této diplomové práce ze strany firmy ELVAC a.s. dostupné pouze dv  pohonné 
jednotky. 
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7.2. Bezpe nostní PLC 

 P ed samotným vývojem programu pro F-PLC bylo nutno do aplikace STEP7 
doinstalovat balík „Distributed Safety“, sloužící pro práci v bezpe nostní ásti ídicího 
systému. O tom, zda je tento balík v aplikaci STEP7 nainstalován informuje žlutá ikona 
s písmenem F, jejíž náhled obsahuje Obr. 33. 
 

 
Obr. 33: Ikona „Distributed Safety“ v prost edí STEP7 

7.2.1. HW konfigurace 

 Po úsp šné implementaci bylo možno za ít s vývojem bezpe nostní ásti ídicího 
systému, jejíž po áte ní fázi p edstavovala tvorba HW konfigurace. V p ípad  ízení 
reálné podoby manipulátoru by pak dané F-PLC SIMATIC S7-300 CPU 315F 2 PN/DP 
bylo nutno doplnit bezpe nostními I/O moduly. V závislosti na po tu vstupních signál  
by pak pro tento ú el byl vhodný modul digitálních vstup  SM326F DI24xDC24V 
(6ES7 326-1BK02-0AB0), podporující funkci diagnostického p erušení a podpory 
bezpe nostního komunika ního profilu PROFIsafe V2. Na rozdíl od standardních I/O 
modul  je v p ípad  jejich bezpe nostních variant nutno zvolit p ipojení vhodné 
vstupních prvk  – viz Obr. 34. 

 
Obr. 34: Metody p ipojení bezpe nostních vstup  
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V p ípad  tvorby ídicího systému pro ryze virtuální aplikaci manipulátoru ovšem 
využití I/O modul  nebylo nutné, a proto ve výsledném projektu nejsou obsaženy.  
HW konfigurace tak spo ívala ve vložení bezpe nostního CPU 6ES7-315-2FH13-0AB0 
do racku na pozici 2, spole n  se zdrojem PS 307 10A na pozici 1. Následn  byla ve 
vlastnostech CPU a záložce „Protection“ zvolena úrove  zabezpe ení „proti p epsání“, 
nastaveno heslo a zaškrtnut check-box „CPU contains safety program“. V p ípad  
nespln ní t chto podmínek by bezpe nostní funkce, obsahující dané PLC, nebyly 
vyhodnocovány.  
 Na rozdíl od standardních aplikací se bezpe nostní liší pot ebou vykonávat se vždy 
v p edem stanovených asových intervalech. Jelikož je organiza ní blok OB1 cyklicky 
volán vždy po skon ení p edchozího cyklu a jeho doba vykonávání se m ní, je nutné 
využít OB35. Doba vykonávání tohoto organiza ního bloku je implicitn  nastavená na 
hodnotu 100ms a této hodnot  byla pro ú el ízení virtuálního manipulátoru ponechána. 
 Za ú elem vytvo ení komunikace se simula ní aplikací, resp. komunika ní 
PROFIBUS kartou v PC byla k F-PLC p ipojena sít „PROFIBUS (1)“ s p enosovou 
rychlostí 1,5Mbps. Na tu byl následn  vložen modul IM151-1, dopln n o vstupní karty. 
Jelikož tento krok slouží pouze k vytvo ení spojení se simula ní aplikací virtuálního 
manipulátoru, na kterém bezpe nostní funkce nelze n jak uplatnit, byly využity 
standardní vstupní moduly.   
 

7.2.2. Struktura aplikace  

 Po vložení a symbolickém pojmenování organiza ních blok  OB1 a OB35 bylo 
nutno vytvo it F-CALL funkci, p edstavující rozhraní mezi standardní a bezpe nostní 
ásti programu v F-PLC. Ta byla vytvo ena v jazyku F-CALL pod ozna ení FC1 a 

vložena do OB35, což vedlo k vytvo ení tzv. F-Runtime skupiny. Mimo to byl v jazyku 
F-LAD vytvo en funk ní blok FB1, který byl využit k volání bezpe nostní ásti 
programu. Takto vytvo enou bezpe nostní strukturu popisuje Obr. 35. 
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Obr. 35: F-Runtime skupina 

  
 
 
Funk ní blok FB1: 

 Ten p edstavuje v bezpe nostní ásti programu první volaný funk ní blok, ze kterého 
jsou rovn ž volány všechny bezpe nostní instrukce programu. Obecn  slouží k 
vyhodnocení: 
 

• Stisku tla ítka TOTAL STOP 

• Najetí n které z os mimo sv j pracovní rozsah 

• Inicializace signálových bariér a koncového spína e dopravníku A 

• P ekro ení asového intervalu sepnutí zp tné vazby styka  pohon  

K tomuto je využito mimo logických operací využito certifikovaných funk ních blok  
z knihovny „Distributed Safety“, konkrétn  pak: 
 

• FB215 (F_ESTOP1) – Emergency Stop 

• FB216 (FD_BACK) – Feedback Monitoring 
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Funk ní blok FB215 

 První z uvedených (FB215) slouží k vyhodnocení inicializace n kterého 
z bezpe nostních tla ítek, koncových bezpe nostních spína , i bezpe nostních 
sv telných závor manipulátoru – viz Obr. 36. Na vstup „E_STOP“ jsou p ivedeny 
jednotlivé pomocné prom nné programu, reprezentující daný segment bezpe nostních 
vstup . Vstup „ACK_NEC“ slouží k možností navolení automatické (log. 0), i 
manuální kvitace (log. 1) p ivedením náb žné hrany na vstup „ACK“. Jelikož je ze 
zkušeností z reálného provozu nutno vždy danou chybu odstranit a poté danou chybu 
„odkvitovat“, byla na vstup „ACK_NEC“ p ivedena konstantní hodnota log. 1. 
V p ípad  výstupu byl využit pouze prom nná s ozna ením „Q“, která slouží k indikaci 
stavu stroje, kdy log. 0 p edstavuje stav „NOK“ a log. 1 stav „OK“. Tento bit zárove  
slouží jako hlavní signál k povolení, i zakázaní chodu stroje.  
 
 
 

 
Obr. 36: Funk ní blok FB215 
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Funk ní blok FB216 

 Funk ní blok FB216 svojí funkcí p edstavuje prvek, sloužící k vyhodnocování 
bezpe nosti stroje z hlediska asového vyhodnocení sepnutí zp tné vazby. V programu 
je využit ke snímání zp tné vazby styka  pohon  dopravník  A a B. Princip funkce 
spo ívá v p ivedení signálu pro sepnutí styka e „ContConvATurnOn“ na vstup „ON“ 
po kterém se nastaví výstup „Q“ do log.1 a zahájí se asování, jehož doba je definována 
hodnotou na vstupu „FBD_TIME“. Pokud v daném asovém úseku nenastaví na vstup 
„FEEDBACK“ inverzní signál (z pomocního NC kontaktu styka e), funk ní blok daný 
stav vyhodnotí jako poruchový a nastaví výstup „ERROR“ do log. 1. Ke kvitaci 
poruchového stavu slouží vstup „ACK“, který je p iveden vstup z operátorského panelu. 
K p enosu stav  sepnutí styka  byl využit datový blok DB301. 

 
Obr. 37: Funk ní blok FB216 

 
 

Jak už bylo nazna eno výše, struktura aplikace je tvo ená jednotlivými sekcemi 
(networky), obsahující vstupní signály z bezpe nostních prvk  stroje. Inicializaci 
n kterého z nich signalizují pomocné prom nné ve sdíleném datovém bloku DB300. Ty 
slouží jako vstupní data pro funk ní blok FB215 a zárove  pro alarmové hlášky 
vizualiza ní aplikace. Z výše uvedených náhled  zdrojového kódu z online režimu si lze 
všimnou erven  zvýrazn ných prom nných. Ty reprezentují tzv. „no-safety“ prom nné 
v bezpe nostní ásti programu. 
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7.2.3. Test funk nosti 

 Samotný vývoj bezpe nostní aplikace a s tím i spojený test díl ích celk  probíhal 
dv ma zp soby.  V prvním p ípad  bylo využito simulátoru (PLCSIM), integrovaného 
ve vývojovém prost edí STEP7, díky kterému bylo možno on-line sledovat chování 
aplikace a simulovat stavy vstupních prom nných. V druhém p ípad  se jednalo o 
tvorbu reálného spojení F-PLC a simulované technologie manipulátoru v aplikaci 
WinMOD. Na základ  vlastností komunika ní karty PC se simula ní technologií byla 
ke spojení využita sb rnici PROFIBUS, s úmyslem doplnit standardní komunikaci o 
komunikaci bezpe nostní protokolem PROFIsafe. Problém ovšem nastal již p i 
konfiguraci standardního komunika ního rozhraní, kdy v p ípad  bezpe nostní aplikace 
a simulované technologie, resp. virtuální periferní jednotky ET200 nebylo možné toto 
spojení navázat. Na základ  toho byla provedena série pokus  o navázání komunikace 
za použití r zných specifikací modulu ET200, v provedení jak standardním, tak 
bezpe nostním. Ta ale nep inesla pozitivní výsledky. Za ú elem ešení tohoto problému 
byly rovn ž provedeny odborné konzultace jak s pracovníky firmy ELVAC a.s., tak 
s vedoucím úseku automatizace spole nosti Ingeteam. a.s., kte í skute nost a 
nemožnosti navázání komunikace potvrdili. Z toho d vodu byla vytvo ena obdoba 
bezpe nostní aplikace, programována ve standardním režimu, pomocí které byl 
proveden test funk nosti bezpe nostní ásti simulované technologie manipulátoru. 
Takto vytvo ená ovšem nelze považovat na plnohodnotnou náhradu a byla využita 
pouze v rámci této diplomové práce. V p ípad  bezpe nostní aplikace 
programovatelného automatu, jak již bylo popsáno výše, byl test proveden 
prost ednictvím simulátoru v rámci vývojové prost edí STEP7.  
 
 

8. Návrh vizualiza ní aplikace 

 K vývoji vizualiza ní aplikace bylo využito prost edí SIMATIC WinCC flexible, 
ur ené k programování vizualiza ních panel  spole nosti Siemens, resp. panelu MP277. 
Ten byl s programovatelným automatem SIMOTION, F-PLC a vývojovou stanicí 
PG/PC propojen prost ednictvím sít  PROFINET. Komunikace mezi HMI a panelem a 
programovatelnými automaty je realizovaná prost ednictvím datových blok  a 
symbolických tabulek z p íslušného PLC. Jednotlivé komunika ní prom nné, nazývané 
v rámci vizualiza ní aplikace „tagy“, pak slouží k vým n  dat mezi PLC a HMI. 
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8.1. Komunika ní prom nné 

 V aplikaci je využito dvou typ  tag  a to interních a externích. První skupina je 
využita p edevším pro interní komunikaci, sloužící nap . pro p epínání jednotlivých 
obrazovek, i rozší ení ídicích a monitorovacích funkcí dle uživatelské role. 
Externí tagy slouží pro vn jší komunikaci s prom nnými PLC, které jsou obsaženy v 
DB300, kde jsou reprezentovány pomocí p íslušných datových typ . Prost ednictvím 
externích tagu jsou rovn ž p enášeny i jednotlivé alarmy (Obr. 38), p edstavující hlášení 
o jednotlivých chybových stavech virtuálního manipulátoru. V p ípad  spojení se 
systémem SIMOTION D je využito jeho interní symbolické tabulky.  
 

 
Obr. 38: Náhled datového bloku s alarmovými prom nnými 

 

8.2. Uživatelské role 

 Jednotlivé uživatelské role jednozna n  definují rozsah oblastí vizualiza ní aplikace, 
do kterých má daný uživatel povolen p ístup. K jejich tvorb  a parametrizaci slouží 
v prost edí WinCC záložka „Runtime User Administration“, kde lze vytvo it 
uživatelské ú ty a uživatelské skupiny. T m jsou p i azeny p íslušné priority, díky 
kterým lze aktuálnímu uživateli povolit, i zakázat p ístup do dané ásti aplikace. 
V p ípad  p i azení objekt  k jednotlivým uživatelským skupinám slouží záložka 
„Runtime Security“, umíst ná v kart  „Properties“.  
 

 
Obr. 39: P ehled uživatelských skupin a jejich priorit 
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V aplikaci je využito t í typ  uživatelských skupin. První, „Administrators“, p edstavuje 
skupinu s nejvyšší prioritou, která má neomezené pravomoce, resp. mimo ízení a 
monitorování lze m nit nastavení aplikace. Druhá skupina s názvem „Maintainers“ je 
ur ena p edevším pracovník m údržby, kte í mohou mimo monitorování a ízení 
kvitovat chybové stavy a diagnostikovat chyby. T etí, skupina s nejmenší prioritou pak 
slouží p edevším pro operátory, kte í mají pouze základní možnost obsluhy v podob  
monitorování a zadávání vstupních dat. P ístup k jednotlivým uživatelským skupinám je 
proveden prost ednictvím uživatelských ú t :   
 

• Admin 

• Servis 

• Operator 

 

8.3. Obrazovky 

 Samotná vizualiza ní aplikace je tvo ena osmi obrazovkami (Screeny), jejichž 
vzájemné propojení popisuje Obr. 40. P i tvorb  jednotlivých obrazovek je využito 
obrazovky „Template“. Ta slouží jako šablona, kterou lze libovoln  využít u ostatních 
obrazovek a díky které lze docílit jednotného vzhledu výsledné aplikace. Jelikož je jako 
vizualiza ní prvek použit panel MP277 disponující klávesnicí, je ovládání aplikace 
sm rováno na funk ní tla ítka vždy tak, aby byla z eteln  jasná funkce daného tla ítka. 
Z hlediska jazykového rozhraní je aplikace dostupná pro eský a anglický jazyk. 
 

 
Obr. 40: Struktura vizualiza ní aplikace 

 

8.3.1. P ehled 

 P edstavuje v rámci startovací sekvence první obrazovku, která umož uje volbu 
jednotlivých režim  ízení, p ípadn  volbu ostatních obrazovek. Jako jediná obrazovka 
obsahuje vazby na všechny zbylé obrazovky vizualiza ní aplikace. 
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Obr. 41: Náhled vizualiza ní aplikace – obrazovka P ehled 

8.3.2. Automatický režim 

 Je obrazovka sloužící p edevším k monitorování manipula ního procesu. Z hlediska 
uživatelských rolí k ní mají p ístup všechny skupiny uživatel . V „Runtime“ režimu 
obrazovka uživateli poskytuje aktuální data o po tu cihel na palet , vykonání 
manipula ního procesu apod. Obrazovka dále nabízí možnost zadání po tu plných palet, 
po jehož dosažení bude chod celého stroje ukon en. V p ípad  nevypln ní po tu palet 
bude stroj v chodu do doby, než bude manuáln  vypnut. 
 

8.3.3. Manuální režim 

 Obrazovku lze využít k manuálnímu ovládání manipulátoru. To lze provést 
prost ednictvím tla ítek s názvem p íslušné osy, dopln ným o symboly „+“ a „-“. Díky 
tomu pak ídicí systém pracuje v tzv. „JOG režimu. Obrazovka rovn ž nabízí možnost 
ovládání koncového efektoru manipulátoru. Jednotlivé údaje o aktuální poloze efektoru 
v rámci os a jeho stavu jsou zobrazovány prost ednictvím íselných a grafických 
indikátor  ve st ední ásti obrazovky. K té je možný p ístup uživatelským skupinám 
„Administrators“ a „Maintainers“. 
 

8.3.4. Údržba 

 Struktura této obrazovky je rozd lena do dvou ástí. Jedná o ást informující o stavu 
pásového dopravníku (pohyb cihel) a ást informující o stavu vále kového dopravníku 
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(pohyb palet). Každá z výše uvedených ástí slouží k informování pracovník  údržby o 
provozním stavu dané ásti, tj. stav jednotlivých styka  a senzor . Rovn ž tato 
obrazovka nabízí u obou dopravníkových systém  možnost jejich uvedení do provozu, 
pop . zastavení. Z uživatelského hlediska jsou p ístupová práva ud lena pouze 
skupinám „Administrators“ a „Maintainers“. Primárn  je tato obrazovka ur ena 
p edevším pro pracovníky údržby, kte í ve spojení s obrazovkou „Manuální režim“ 
mohou v plném rozsahu monitorovat a ovládat jak manipulátor, tak i jednotlivé 
dopravníkové systémy. 
  

8.3.5. Alarmy 

 P edstavuje obrazovku, která slouží pro informování o jednotlivých chybových 
stavech, zapsaných v pam ti. Kvitací chybových stav  v rámci vizualiza ní aplikace lze 
provést pomocí žlutého tla ítka „ACK“, které je sou ástí ovládacího panelu MP277. 
P ístup je umožn n skupinám „Administrators“ a „Maintainers“. 
 

 
Obr. 42: Náhled vizualiza ní aplikace – obrazovka Alarmy 

 

8.3.6. Nastavení 

 Slouží výhradn  k nastavování parametr  aplikace, mezi které pat í zm na 
jazykového rozhraní. 
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9. Návrh simula ní aplikace 

 Jelikož je v rámci diplomové práce ízená technologie manipulátoru uvažována jako 
ryze virtuální, bylo pot eba výsledný ídicí systém n jakým zp sobem otestovat. 
K tomuto ú elu lze využít tzv. simula ní aplikaci, která se obvykle využívá k vytvo ení 
virtuální modelu reálné technologie. Na základ  toho lze výsledný ídicí algoritmus 
testovat již b hem jeho vývoje a to z hlediska p edvídatelných i mén  p edvídatelných 
stav , což vede k efektivn jšímu a snadn jšímu uvád ní do provozu.  Mezi hlavní 
výhody proto pat í: 
 

• Usnadn ní vývoje ídicí aplikace 

• Bezpe ný test kritických provozních stav  technologie 

• Školení budoucích operátor  dané technologie 

 

9.1. WinMOD 

 P edstavuje softwarovou platformu spole nosti Mewes & Partner GmbH, sloužící 
pro simulaci procesních a výrobních technologií. Obsahuje široké paletu simula ních 
prvk  v podob  matematických, logických, i asových funkcí. Samotná aplikace b ží 
na klasickém stolním po íta i vybavená komunika ním rozhraním, nap . v podob  karty 
podporující komunika ní protokol PROFIBUS. Díky široké palet  komunika ních 
rozhraní r zných výrobc  proto p edstavuje v oblastní simula ních aplikací rozší ený 
inženýrský nástroj. 
 

 
Obr. 43: P iklad využití aplikace WinMOD[11] 
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9.2. Struktura simula ní aplikace 

 Tvorba simula ní aplikace za ala již p i vývoji softwaru pro PLC, kde byla ve 
vývojovém prost edí STEP 7 vytvo ena tzv. simula ní HW konfigurace. Ta se od reálné 
liší p edevším použitím distribuovaných I/O modul , konkrétn  ET200, dopln né o 
p íslušný po et analogových a digitálních I/O karet – viz Obr. 44. Tyto moduly ve 
výsledku slouží k vytvo ení rozhraní mezi ídicím systémem a simulovanou technologií.  
Na základ  vytvo ené simula ní HW konfigurace byl proveden export souboru 
s p íponou *.cfg. 
 

 
Obr. 44: Náhled simula ní HW konfigurace 

 
 P í následné práci s nástrojem WinMOD byly provedeny kroky, které se z funk ního 
hlediska d lí na: 
 

• Konfigura ní 
• Vývojové 

 

 První z uvedených p edstavuje vytvo ení komunika ního rozhraní ze strany 
simula ní aplikace a navázání spojení s ídicím systémem. Proto bylo po vytvo ení 
nového projektu nutno vybrat komunika ní driver. Jelikož byla aplikace tvo ena na PC, 
vybaveném komunika ní kartou podporující standard PROFIBUS, padla volba na 
konfiguraci „A740 Profibus Multislave“. Na základ  toho byl z webových stránek 
výrobce stažen a importován GSD soubor pro daný distribuovaný modul ET200, díky 
kterému byl proveden import *.cfg souboru ze STEP7. Tím byla vytvo ena struktura 
globálních operand . Mimo to bylo nutno, díky p ehazování dolního a horního bytu, 
upravit strukturu jednotlivých datových typ  – viz Obr. 45. Pro úplnost byly 
jednotlivým globálním operand m nastaveny rozsahy a p i azeny symbolické adresy, 
totožné jako v prost edí STEP 7. Nutno podotknout, že mimo globálních operand  byly 
v aplikaci využity i operandy lokální, sloužící zejména pro nasimulování poruchových 
stav . 
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Obr. 45: Úprava formátu operand  

 
 V druhém p ípad  byl proveden již samotný vývoj simula ní aplikace. Z nabídky 
File New bylo do projektu vloženo simula ní okno, tzv. Workspace.  
Do n j pak byly vkládány položky z knihovny „Element Library“ a další prvky, 
pot ebné k simulaci. Nástroj WinMOD nabízí celou adu funkcí, jak pro digitální, tak 
pro analogové signály. První, z uvedených p edstavuje skupinu základních logických 
funkcí Boolovy algebry, klopných obvod , asového zpožd ní, i generování pulz . 
V p ípad  analogové ásti se jedná o sofistikovan jší matematické funkce v podob  
derivátoru, integrátoru, komparátor  apod. Sou ástí knihovny jsou rovn ž funk ní 
prvky v podob  dvoustavových tla ítek, p epína , koncových spína , relátek, 
digitálních, i segmentových displej  apod.  
Všechno tyto prvky pak lze využít k nasimulování libovoln  složitých technologických 
celk . Z hlediska p ehlednosti výsledné aplikace a možnosti opakovatelného využití lze 
jednotlivé ásti programového kódu implementovat do takzvaných „maker“. Ty ve 
výsledku p edstavují jakýsi black-box s nadefinovanými vstupy, výstupy a jejich vnit ní 
vzájemnou vazbou, která pro koncového uživatele z pravidla není d ležitá. V praxi se 
makra využívají zejména pro simulaci frekven ních m ni , enkodér  atd. 
P edm tem této ásti diplomové práce je simulace manipulátoru, dopln ného o 
dopravníkové systémy A a B. Z toho d vod  byly vytvo ené makra frekven ních 
m ni  servomotor  jednotlivých os, elektropneumaticky ovládaného koncového 
efektoru a pohon  dopravník  A a B, dopln ných o standardní a bezpe nostní sníma e. 
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Obr. 46: HW konfigurace programu WinMOD 

 

9.2.1. Simulace frekven ních m ni   

 V reálné podob  manipulátoru je pro ízení servomotor  jednotlivých os nutno využít 
frekven ní m ni e. P i tvorb  ídicí systému bylo uvažováno s frekven ními m ni i 
Siemens SINAMICS S120, které využívají EPOS (polohovací) funkce, kdy je 
komunikace s programovatelným automatem provedena prost ednictvím telegramu 111 
(PZD 12/12). Na základ  toho bylo vytvo eno makro s názvem „CONVERTER“ – viz 
Obr. 47. Jednotlivé vstupní a výstupní prom nné korespondují s telegramem 111, resp. 
jeho komunika ní sadou „Control Word“ a „Status Word“. Dopln né jsou pouze o 
binární vstupy „On“, „Fault“, „Alarm“ a výstup „Power“ pro simulaci napájení m ni e, 
jeho chybových a alarmových stav . Vnit ní struktura makra p edstavuje p edevším 
p epína e binárních stav , kdy na základ  jednotlivých bit  ídicích slov nastavuje 
hodnoty bit  slov stavových. K simulaci otá kového a polohového setpointu je využita 
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knihovní funkce P-regula ního lenu. Ta je v rámci jednotlivých opera ních stav  
m ni e v makru využitá n kolikrát, vždy s rozdílem hodnoty dopravního zpožd ní a 
konstanty zesílení. 

 
Obr. 47: Makro – frekven ní m ni  

9.2.2. Simulace zabezpe ení osy 

 Každá osa manipulátoru bývá zpravidla vybavena dvojicí softwarových (virtuálních) 
a hardwarových (reálných) koncových spína . Ty slouží k detekci stavu, kdy 
polohovací ást osy z nejr zn jších d vod  „najede“ mimo sv j pracovní rozsah. 
P esn  pro tento ú el bylo vytvo eno makro s názvem „AxisSafety“, které simuluje 
funkci koncových spína , v reálném p ípad  umíst ných na hranici pracovního rozsahu 
každé osy. 
 Ke své funkci využívá makro vstup „ActualAxisPosition“, na který je p ivedena 
hodnota aktuální pozice z makra frekven ního m ni e „XIST_A“. Na základ  toho pak 
vzhledem k nulové sou adnici osy dochází k aktivaci dolního, nebo horního koncového 
spína e. Vnit ní struktura makra je založena na funkci z knihovny WinMOD, ur ená pro 
detekci p ekro ení uživatelsky definovaného rozsahu. 
 

 
Obr. 48: Makro – bezpe nost osy 

9.2.3. Simulace koncového efektoru 

 Simulace koncového efektoru je provedena makrem „Effector“. Jelikož je jako ídicí 
prvek koncového efektoru využit elektropneumatický ventil, je detekce aktuální polohy 
provád na vždy za pomocí koncových spína  efektoru. Vnit ní struktura makra 
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p edstavuje propojení mezi ídicími signály „Grip“ a „Release“ k signál m koncových 
spína  „EndGripped“ a „EndReleased“ za pomocí asového zpožd ní. 
 

 
Obr. 49: Makro – koncový efektor 

 
 

9.2.4. Simulace dopravník  

 V p ípad  simulace dopravníkových systém  A a B byly do vytvo ených maker 
implementovány i bezpe nostní prvky manipulátoru, které jsou svým umíst ním dle 
navrženého 3D modelu manipulátoru k daným dopravník m p idruženy. 
 
  
Dopravník A: 

 K simulaci dopravníku A bylo využito makro s názvem „ConveyorA“ (Obr. 50). To 
obsahuje simulaci zp tné vazby styka e na základ  asového zpožd ní od sepnutí jeho 
cívky. Simulace brzdy asynchronního motoru je rovn ž ešena pomocí bloku pro asové 
zpožd ní, jejíž výstup ovšem slouží pro indikaci v rámci simulace. Sou ástí je i 
simulace p ítomnosti cihly v cílové pozici, jejíž detekce je provedena sníma em 
TARGPOS_convA. Ta je dopln na o signál „BrickRemoved“, pomocí kterého je 
simulováno odebrání cihly z pásového dopravníku. Makro obsahuje vstupní signály 
v podob  lokálních prom nných, které slouží k nasimulování poruchových stav , resp. 
inicializace koncového sníma e END_A, bezpe nostní závory SB_A a výpadku jisti e 
motoru. 
 

 
Obr. 50: Makro – dopravník A 
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Dopravník B: 

 Makro pro simulaci dopravníku B s názvem „ConveyorB“ je tém  totožné s výše 
uvedenou verzí pro dopravník A. Je tvo eno asovou simulací zp tné vazby sepnutí 
pomocného kontaktu styka e a brzdy motoru. Mimo to je využita simulace sníma e 
cílové pozice TARGPOS_convB. V rámci bezpe nostní prvk  makro obsahuje simulaci 
bezpe nostních závor manipulátoru SB1_convB a SB2_convB. Simulaci poruchových 
stav  lze provést prost ednictvím lokálních prom nných jak pro bezpe nostní bariéry, 
tak pro jisticí prvek motoru.  
  

 
Obr. 51: Makro – dopravník B 

9.3. Finální podoba 

 Výsledná podoba simula ní aplikace p edstavuje spojení jednotlivých díl ích prvk  
(makra, p epína e atd.), v jeden funk ní celek. To je provedeno prost ednictvím 
obrazovky (workspace) s názvem „technologie“, která p edstavuje rozhraní mezi 
simulovanou technologií manipulátoru a koncových uživatelem. 
Tomu je umožn no provád t tyto události: 
 

• Spustit i zastavit stroj 

• M nit provozní režimy 

• Kvitovat poruchy 

• Monitorovat provozní stavy 

 Pro uvedení technologie (virtuálního modelu) do provozu je nezbytné, aby uživatel 
nastavil hodnotu interního operandu „Circuit Breaker“ pomocí grafického p epína e do 
stavu „log. 1“. Ten simuluje funkci centrálního jisti e silových ástí, resp. frekven ních 
m ni  a pohon  obou dopravník . V p ípad , že jsou jednotlivé m ni e bez poruch, je 
možno na základ  signálu z PLC uvést manipulátoru do chodu.  
 K ovládání manipulátoru je možno v rámci simulace využít operátorského panelu, 
který krom  HMI panelu pln  koresponduje s jeho navrženou 3D podobou. 
Mimo to lze u jednotlivých externích (z PLC) a interních prom nných využít funkce 
„Force“. Ta umož uje prom nné nezávisle na jejím aktuálním stavu „vnutit“ novou 
hodnotu, která je definována uživatelem. Výsledná aplikace, je spole n  s grafickým 
náhledem na navržený workspace obsažena v p íloze diplomové práce. 
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10. Zhodnocení výsledk  

 Cílem této diplomové práce byl návrh a implementace ídicího systému virtuálního 
manipulátoru. Konkrétn  pak pr myslového manipulátoru, ur eného k p esunu cihel 
z dopravníku na paletu. Mimo to se práce zabývá experimentálním ov ením možnosti 
komunikace reálného ídicího systému, ur eného pro MC aplikace, se simulovanou 
technologií. 
 V první ásti práce byl proveden rozbor problematiky pr myslových robot , 
manipulátor  a jejich konstruk ních prvk . Na základ  toho byl vytvo en 3D model 
možné reálné podoby manipulátoru cihel, od kterého se odvíjí další body diplomové 
práce.  
 Ty navazují v kapitole 3 analýzou n kolika vybraných ídicích systému pro MC 
aplikace, která je dopln na o výb r vhodné platformy pro navržený typ manipulátoru.   
Kapitola 4 je v nována funk ní bezpe nosti, kde je mimo obecného popisu 
bezpe nostní problematiky v pr myslu proveden teoretický návrh stanovení stupn  
funk ní bezpe nosti navrženého manipulátoru. 
 V následující kapitole je provedena funk ní analýza celého systému, ve které je 
proveden popis provozních režim  manipulátoru na základ  vytvo eného ídicího 
algoritmu. Funk ní analýza rovn ž obsahuje popis napájecí a bezpe nostní ásti 
manipulátoru.  
P ed samotným popisem vývoje SW ásti aplikace byl vytvo en návrh z hlediska HW, 
kterému se v nuje kapitola 6. Ta je tvo ena podrobným popisem volby jednotlivých 
komponent ídicího systému a to jak z hlediska ídicích, tak i snímacích prvk . Na 
základ  toho byl vytvo en seznam jednotlivých vstupních a výstupních signál , který je 
sou ásti p ílohy. Její sou ástí je rovn ž i návrh HW specifikace, která obsahuje 
komponenty S, pot ebné pro stavbu reálného ídicího systému. Tu se ovšem z d vodu 
dostupnosti firmy ELVAC a.s. nepoda ilo sestavit, a tak byly možnosti vývoje zna n  
omezené.  
 Zbylé kapitoly 7,8 a 9 p edstavují samotný návrh SW ásti komponent ídicího 
systému a ízené technologie manipulátoru. 
 Zvolený programovatelný automat SIMOTION D bylo zamýšleno využít jak pro 
logické ízení dopravník , tak pro ízení samotného manipula ního procesu. Toho 
ovšem díky vnit ní struktu e systému SIMOTION D nemohlo být v plné mí e docíleno 
a to p edevším z d vodu nemožnosti navázat na komunikaci dvou technologických 
objekt . Podrobn jší popis této problematiky je uveden v kapitole 7. Na základ  t chto 
okolností byl po dohod  s vedoucím práce vytvo en ídicí program pro manipulátor 
v prost edí Simotion Scout, který ovšem z výše uvedených d vod  nebylo možno 
otestovat. 
 Kapitola 7 rovn ž popisuje vývoj ídicího algoritmu pro bezpe nostní 
programovatelný automat a konfiguraci bezpe nostního komunika ního rozhraní se 
systémem SIMOTION. 
 Na základ  navržených ídicích algoritm  byla vytvo ena vizualiza ní aplikace, jejíž 
tvorba je popsána v kapitole 8. Ta byla vytvo ena v prost edí WinCC Flexible a 
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obsahuje mimo popisu výsledné struktury vizualiza ní aplikace rovn ž podrobný popis 
jednotlivých obrazovek a uživatelských práv. 
 Poslední, devátá kapitola této diplomové práce je v nována návrhu simula ní 
aplikace technologie manipulátoru, která byla tvo ena v prost edí WinMOD. Kapitola 
seznamuje tená e s postupem tvorby komunika ního rozhraní a definicí jednotlivých 
komunika ních prom nných. Mimo to je v této ásti podrobn  rozepsán význam 
jednotlivých vytvo ených maker, která jsou ve výsledné aplikaci využity. Za 
nejobtížn jší ást lze považovat tvorbu makra pro simulaci frekven ních m ni , kdy 
bylo nutno podrobn  pochopit chování frekven ního m ni e Siemens Sinamcs S120 a 
jeho ízení prost ednictvím EPOS funkce (telegram 111). 
 Zpracováním této diplomové práce jsem si ov il mé dosavadní teoretické znalosti a 
získal nové poznatky, které m že v budoucnu firma ELVAC a.s. využít p i tvorb  
podobných aplikací. Mimo to jsem díky diplomové práci pronikl do problematiky MC 
ídicích systém  a jednotlivých fází vývoje jednoú elových stroj , jejíž nasazování je 

v moderní pr myslové praxi stále ast jší. 
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