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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Sikora, J. Modelování událostmi řízeného laboratorního zařízení. Ostrava: VŠB-Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení, 2015, 35 s. 

Bakalářská práce, vedoucí práce: Škutová, J. 

Cílem bakalářské práce bylo modelovat a simulovat sekvenční úlohu řízení modelu 

výrobní linky firmy G.U.N.T., v reálném čase. Pro modelování a simulaci bylo vyuţito 

prostředí Stateflow® z programového produktu MATLAB® & Simulink®. Protoţe na modelu 

výrobní linky jiţ byla zprovozněna komunikace s řídicím PC pomocí měřicí karty 

NI USB-6525, proto byla ke komunikaci zvolena knihovna Data Acquisition Toolbox™. Byl 

navrţen a realizován simulační model, který zajišťuje přísun, transport a třídění materiálů 

po dopravním páse na laboratorním modelu. V poslední části byly analyzovány externí 

vlivy, které by mohly negativně ovlivnit funkčnost navrţeného událostního řízení. 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

Sikora, J. The modeling of the laboratory model with event-driven. Ostrava: 

VŠB-Technical university of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Control Sytems and Instrumentation, 2015, 35s. Bachelor Thesis, thesis head: Škutová, J. 

The aim of this bachelor thesis was to model and simulate sequential task control model 

of production lines of company G.U.N.T. in real time. Environment Stateflow®, which is 

part of software product MATLAB® & Simulink®, was used to accomplish this. 

Communication with controller PC on model assembly line was accomplished by a 

measuring card NI USB 6525 and therefore Data Acquisition Toolbox™ library was used 

to assure communication. A simulation model was designed and implemented, to ensure 

supply, transport and sorting of materials by conveyor belt on the laboratory model. In the 

last section we analyzed external factors that could adversely affect functionality of 

designed event control system. 
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

Bar  jednotka tlaku, která odpovídala přibliţně atmosférickému tlaku na úrovni 

hladiny moře 

GUI  Graphical User Interface – grafické uţivatelské rozhraní 

I / O  Input / Output – vstup / výstup 

kHz  jednotka frekvence 

NI  National Instrument – společnost  

mA  jednotka elektrického proudu 

MATLAB MATrix LABoratory – je to interaktivní programové prostředí a skriptovací 

programovací jazyk čtvrté generace společnosti MathWorks 

Mb/s  jednotka rychlosti toku informací v elektronice 

MCU  Microcontroller – jednočipový počítač 

Mm  jednotká délky 

PC  Personal Computer – osobní počítač 

PCI  Peripheral Component Interconnect – počítačová sběrnice 

PCI-Express Modernizovaná PCI sběrnice 

PLC  Programable Logic Controller – programovatelný logický automat 

PNP  Points iN Proudly – Typ polovodiče 

PXI  PCI eXtensions for Instrumentation  

Simulink nadstavba MATLABu pro simulaci a modelování dynamických systémů 

Toolbox aplikační knihovny v programovém prostředí MATLAB 

USB  Universal Serial Bus - univerzální sériová sběrnice 

V  jednotka elektrického napětí 

 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9riov%C3%A1_komunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C4%9Brnice
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1 ÚVOD 

V minulosti byla automatizace řešena tzv. „pevnou logikou“, jednalo se o jednotlivé logické 

součástky spojené na pevno do větších celků tak, aby splňovaly aktuální poţadovanou 

logiku úlohy. Postupem času byl kladen stále větší poţadavek na flexibilitu výroby 

z různých technologických důvodů. Moţnosti „pevné logiky“ jiţ byly značně omezené 

hlavně v ohledu na rychlou a levnou změnu řídicí logiky, nebo rychlé a levné rozšíření. 

Vznik programovatelné logiky, která by logické funkce zpracovávala stejně jako „pevná 

logika“, ale její změna by nebyla tak časově i finančně náročná, byl nevyhnutelný.  

Proto se v dnešní době pouţívá k řízení procesů výroby ve všech odvětvích průmyslu 

pouze programově řízených automatů PLC, protoţe jsou velice odolné a spolehlivé i 

v těţkých podmínkách. K řízení výroby mohou být rovněţ pouţity jednočipové počítače 

MCU nebo pomocí různých programových prostředí z PC. I kdyţ ve většině případů 

pouţívá řízení pomocí PLC automatů, určitě se najde vyuţití i pro řízení pomocí PC. 

Výhoda řízení pomocí PC oproti PLC spočívá v tom, ţe PC disponuje mnohem větší 

výpočetním výkonem, větší kapacitou pamětí. Výhodou PC je rovněţ přehledné grafické 

vykreslení řídicí logiky na monitoru. Z tohoto důvodu je provádění změn v algoritmu řízení 

mnohem jednodušší neţ v případě pouţití PLC nebo MCU. 

V mé práci bude řízení modelu výrobní linky IA 210 od německého výrobce G.U.N.T. 

realizováno pomocí řídicího algoritmu vytvořeného v intuitivním grafickém prostředí 

Stateflow® jenţ je součástí modelu Simulink® v programu MATLAB®. MATLAB® vyuţívá 

ke komunikaci s okolím Data Acquisition Toolbox. Komunikaci mezi výrobní linkou 

a řídicím algoritmem napsaným v prostředí Stateflow® zajišťuje měřicí karta NI-USB 6525 

od firmy National Instrument. 

V této práci byly vymyšleny dvě řídicí aplikace. Obě aplikace se starají o automatický 

chod výrobní linky a třídění obrobků dle zvolených kritérii. První aplikace rovněţ zajišťuje 

následné balení kvalitních obrobků v určitých počtech do krabic připravených k exportu 

pomocí obsluhy výrobní linky. Druhá aplikace kontroluje kvalitu obrobků z výroby. Pokud 

se mezi obroky vyskytuje vysoké procento nekvalitních kusu, je výroba zastavena 

a následně musí být zjištěna příčina chyby ve výrobě. Linka je rovněţ zastavena 

v případě náhle chyby ve výrobě. Po odstranění této chyby, se opět zpustí provoz výrobní 

linky.  
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2 UDÁLOSTMI ŘÍZENÉ MODELOVÁNÍ 

Aplikace vyuţívané v různých odvětvích průmyslu mohou být programovány dvěma 

odlišnými typy algoritmů, a to: 

 Dávkově orientované programy – po spuštění programu je vykonána činnost dle 

algoritmu a program je ukončen. 

 Programy řízené událostmi – po spuštění, čekají na výskyt události, na kterou 

patřičně zareagují dle řídicího algoritmu. Program je ukončen aţ v případě, ţe je 

mu to nařízeno příslušnou událostí.  

2.1 Popis událostmi řízených systémů 

Díky řetězení události a aktivit do posloupnosti realizujeme poţadovaný cíl. Kaţdá aktivita 

systému je vymezena dvěma událostmi a tím je jednoznačně určen její začátek a konec. 

To znamená, ţe pro uskutečnění aktivity musí být splněna vstupní podmínka z předchozí 

události. A taktéţ na ukončení aktivity je definována výstupní podmínka, na kterou mohou 

navazovat další aktivity [Vondrák, 2004]. 

Tento systém byl vyvinut v Německu v roce 1990. Jeho autory byli Keller, Nüttgens 

a Scheer.  

2.2 Popis procesů 

Pomocí události a aktivit můţeme velmi efektivně popsat proces. Systém vyuţívá tři 

následné elementy: 

 Aktivity - jsou základními prvky systému a určují, co má být v rámci procesu 

vykonáno. 

 Události - určují situaci před a po vykonání aktivity. Pomocí události jsou 

vzájemně propojeny aktivity. To znamená, ţe jedna událost určuje vstupní 

podmínku jedné aktivity a zároveň výstupní podmínku druhé aktivity. 

 Logické spojky -  pomocí nich jsou spojovány aktivity a události tak, aby vzniklý 

celek fungoval správně dle poţadavku řízení. 

 

 

 

 

 

 

http://jaksenaucitprogramovat.py.cz/cztutwhat.html#batch_oriented
http://jaksenaucitprogramovat.py.cz/cztutwhat.html#event_driven
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3 PROGRAMOVÉ PROSTŘEDÍ STATEFLOW 

Stateflow® je interaktivní vývojový nástroj, který umoţňuje modelování událostmi řízených 

systémů. Díky Stateflow® můţeme efektivním způsobem začlenit sloţitou, událostmi 

řízenou logiku do spojitých nelineárních modelů navrţených v programu Simulink®, 

prostřednictvím intuitivního grafického uţivatelského rozhraní. 

Program Stateflow® je integrován do výpočetního prostředí MATLAB® & Simulink®. 

Stateflow® diagramy mohou být umístěné přímo do schémat v Simulinku® a reprezentovat 

zde událostmi řízené chování simulovaného dynamického systému. Pomocí Simulink® 

a Stateflow® dokáţeme simulovat dynamiku fyzikálních soustav, a také můţeme 

naprogramovat logiku řídicího systému, který ovládá soustavu. Můţeme rovněţ navrhovat 

a simulovat chování soustav, které se skládají jak ze spojitých, tak z událostmi řízených 

částí [HUMUSOFT]. 

 

3.1  Knihovna Stateflow objektů 

Knihovna prvků Stateflow® v programovém prostředí Simulink® obsahuje pouze dva 

objekty, a to stavový diagram (chart) a pravdivostní tabulku (truth table) vyobrazené na 

obr. 3.1. 

 

 

 

 

  

 

3.1.1 Pravdivostní tabulka 

Blok pravdivostní tabulky v sobě obsahuje dvě tabulky. První z nich je tabulka podmínek 

obsahující sloupec podmínky a dva nebo více sloupců rozhodnutí. Pod touto tabulkou se 

nachází druhá tabulka v pořadí. Ta obsahuje popisový sloupec a akční sloupce. 

  

Obr. 3.1 Stateflow bloky 
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3.1.2 Stavový diagram 

V bloku diagramu (chart) jsou vytvářená schémata řídicího algoritmu, pomocí intuitivního 

grafického prostředí. K tomu jsou vyuţívány jednotlivé objekty, které jsou mezi sebou 

propojeny tak, aby jako celek realizovali poţadovanou úlohu. Výčet jednotlivých prvků 

s popisem jejich funkce, grafickým zobrazením a ukázkou ikonky z panelu nástrojů, která 

vyvolává daný objekt, je proveden níţe v tab. 1. 

 

3.2 Grafické objekty Stateflow 

Základními prvky ve Stateflow® jsou stavy a přechody. Stavy představují situace, v nichţ 

se můţe Stateflow® systém nacházet. Přechody reprezentují moţné změny stavu. 

 

Tab. 1 Grafické objekty ve Stateflow diagramu 

Název prvku: 

Zobrazení v prostředí Stateflow: Ikonka z panelu nástrojů: 

 Popis funkce daného prvku: 

 Stav 

 

  

Stavy znázorňují situace, ve kterých se můţe modelovaný systém nacházet. Stav v sobě 

můţe zahrnovat následující akce: 

- Entry action: akce, která je uskutečněna při vstupu do stavu. 

- During action: akce jenţ je periodicky vykonávána, kdyţ je stav aktivní. 

- Exit action: akce je vykonána při opuštění stavu. 

- On-event action: akce je provedena, jestliţe je přijata specifická událost a daný stav je 

aktivní. 
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Přechod 

 

Přechody se vkládají v prostředí 

Stateflow taţením mezi dvěma stavy, 

a proto nepotřebují ikonku 

v nástrojovém panelu.  

Přechody reprezentují moţná schémata změny stavu. Můţou obsahovat některé 

z následujících podmínek: 

 - Event: seznam událostí, jenţ mohou zapříčinit přechod po tomto stavu. Pokud přechod 

obsahuje více událostí, pak jsou tyto události spouštěny pomocí logického operátoru OR. 

 - Condition: přechod mezi stavy je vykonán aţ po splnění podmínky. 

 - Condition action: jakmile je podmínka splněna je realizována akce. 

 - Transition action: po uskutečnění přechodu je vykonána daná akce. 

 

 Implicitní přechod 

 
 

Implicitní přechod určuje, který z podřízených stavů se má aktivovat při aktivování 

nadřazeného stavu. Můţou také obsahovat podmínku. 

 Spojka 

 

  

Začínají nebo končí v nich přechody. Sniţují počet potřebných přechodů a tím přispívají 

k přehlednosti systému. 
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Historie 

 
 

Historie je zvláštní druh spojky, která zohledňuje naposledy aktivní stav. Díky umístění 

historie do nadřazeného stavu zajistíme to, ţe při aktivaci tohoto stavu se vţdy zaktivuje 

ten podřízený stav, který byl v tomto stavu naposledy aktivní. 

 Box 

 
 

Box je prvek, který slouţí k oddělení jednotlivých celků Stateflow diagramu. 

 Funkce 

 
 

Umoţňují vytvářet funkce přímo v prostředí Stateflow®, které jsou totoţné s funkcemi 

v prostředí MATLAB. 

 Pravdivostní tabulka 

 
 

Pravdivostní tabulka umoţňuje zápis rozhodovací logiky do tabulky v prostředí Stateflow. 

Pravdivostí tabulky jsou jednoduché a přehledné. 
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3.3 Negrafické objekty Stateflow 

Mezi negrafické objekty vyuţívané ve Stateflow® patří události, data a cílové objekty. 

Můţeme je najít ve Stateflow® exploreru. Tyto atributy platí ve stavu, ve kterém jsou 

definovány, a ve všech stavech vnořených v tomto stavu. Pokud jsou definovány 

na úrovni celého Stateflow® diagramu, můţou být vyuţity ke komunikaci s okolím. 

 

Události (events) jsou objekty, které můţou vyvolat celý Stateflow® diagram nebo 

jednotlivé kroky v diagramu. Událost můţe být vysílána jak do všech objektů v rámci 

objektu, tak jenom do zvoleného objektu. Události můţou být definovány explicitně, které 

jsou zadány přímo. Nebo můţou být definovány implicitně. V takovém případě jsou 

události provedeny aţ po vykonání určité akce, jako je například začátek stavu. Události 

lze definovat v kaţdém úrovni Stateflow® diagramu a mají stejné vlastnosti jako signál, tj.: 

- Lokální pro Stateflow® diagram.  

- Vstup do Stateflow® diagramu z modelu Simulink®.  

- Výstup ze Stateflow® diagramu do modelu Simulink®.  

- Odeslané do externí oblasti mimo Stateflow® a Simulink®.  

- Vyslané z externího zdrojového kódu mimo model Stateflow® a Simulink®.  

 

Data jsou získávána ze Stateflow® diagramu a rovněţ ukládána do Stateflow® diagramu. 

Data dělíme na: 

- Lokální uvnitř Stateflow® diagramu. 

- Slouţící ke komunikaci mezi Stateflow® diagramem a modelem v prostředí Simulink®. 

- Dočasná a konstantní data. 

- Data definována v prostředí MATLAB®. 

- Data umoţňující komunikaci mezi externím zařízením a Stateflow® a Simulink®. 

Při tvorbě Stateflow® diagramu musíme definovat všechny interní a externí data, jenţ jsou 

vyuţívány v programovém prostředí Stateflow® diagramu. 

 

Cílové objekty (target objects) mají za úkol spustit aplikaci naprogramovanou v prostředí 

Stateflow®. Cílem je program, který spouští Stateflow® model zahrnující Stateflow® 

automat, jenţ obsahuje všechny Stateflow® diagramy v modelu Simulink®. Takto můţeme 

zprovoznit komunikaci mezi Sateflow® modelem a okolím. Můţeme například sestavit 

podporu pro řízení v reálném čase. 
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4 POPIS LABORATORNÍHO ZAŘÍZENÍ VÝROBNÍ LINKY 

K realizaci úkolu práce bude vyuţíván model výrobní linky IA 210 od německé firmy 

G.U.N.T., který je schematický zobrazen na obr. 4.1. Na tomto modelu můţe být praktický 

simulován děj, skutečné výrobní linky. Na modelu lze ovládat všechny akčními zásahy 

a identifikovat stavy všech vstupů. Na modelu výrobní linky se nacházejí dva vstupy, a to 

senzor přítomnosti obrobku v zásobníku, a senzor odstínu obrobku. Výstupy jsou 

na modelu čtyři. Jeden slouţí k ovládání chodu motorku dopravního pásu a další tři jsou 

zastoupeny ventily A, B a C. Soustava pracuje s doporučeným tlakem 3 bar. 

 

Obr. 4.1 Model laboratorního zařízení [G.U.N.T., 2005] 

 
1.  Ukazatel tlaku vzduchu v soustavě  

2.  Píst pomocí, kterého probíhá třídění obrobků 

3.  Motor pohánějící dopravníkový pás  

4.  Nástavec na třídicím pístu 

5. Senzor rozpoznávající obrobky 

6.  Dopravníkový pás  

7.  Zásobník na obrobky  

8.  Konektory pro připojení vstupů a výstupů  

9.  Kontrolka přítomnost obrobku pod zásobníkem  

10.  Ventily A-C pomocí, kterých jsou ovládány příslušné akční členy  
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4.1 Vstupy laboratorního zařízení 

Na modelu výrobní linky se nacházejí dva vstupy a to: 

Světelné čidlo – jedná se o laserový fotoelektrický snímač typu PNP. Výhodou tohoto 

snímače je to, ţe je odolný vůči nečistotám díky intenzivnímu zdroji světla. 

Senzor přítomnosti polotovaru v zásobníku – zjišťuje, zda se v zásobníku nachází 

nějaký obrobek či nikoliv. Jedná se o nespojitý elektrokontaktní zdvihový snímač, na který 

působí váha obrobků v zásobníku. Při sepnutí snímače dochází ke skokové změně 

velikosti odporu. 

 

4.2 Výstupy laboratorního zařízení 

V modelu zařízení výrobní linky můţeme najít čtyři výstupy pomocí, kterých provádíme 

akční zásahy dle algoritmu. 

Ventil A – je připojený ke dvojčinnému válci se zdvihem 15 mm. Pomocí něho jsou 

přidrţovány obrobky v zásobníku. 

Ventil B – je napojený na dvojčinný píst se zdvihem 80 mm. Zajišťuje posouvání 

polotovaru na dopravní pás.  

Ventil C – je připojený k dvojčinnému válci se zdvihem 40 mm. Je vyuţíván ke třídění 

polotovarů na pásu podle zvolených kritérii, které byly zjištěny na polotovaru 

na předchozím snímači. 

Dopravní pás – lze jen zapínat a vypínat. Na motoru pásu není moţnost změny otáček. 

 

Obr. 4.2 Schéma zapojení pneumatického systému, [G.U.N.T., 2005] 
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5 Hardwarová komunikace  

Rozhodl jsem se vyuţít jiţ ověřeného propojení mezi modelem výrobní linky a řídicím PC 

pomocí měřicí karty NI USB-6525. V minulosti tato karta komunikovala s výrobní linkou 

prostřednictvím aplikace vytvořené v programu LabView. 

 

5.1 Měřicí karta NI USB-6525 

Propojení programu MATLAB s modelem dopravní linky bude zajištěno pomocí měřicí 

karty NI USB-6525, která je zobrazená na obr. 5. Tato karta komunikuje s PC pomoci 

USB rozhraní. Toto zařízení je ideální pro ovládání čerpadel, ventilů, motorů, a různých 

jiných průmyslových pohonů. Toto průmyslové digitální I / O zařízení nabízí řadu vysoce 

spolehlivých funkcí navrţených pro automatizaci a to dokonce i pro ty nejnáročnější 

aplikace [National Instruments Corporation, 2014]. 

 

Obr. 5 Měřicí karta NI USB-6525 

  

Základní vlastnosti měřicí karty NI USB-6525: 

 Malé a přenosné I / O zařízení 

 Obsahuje jeden 32 bitový čítač pracující při maximální frekvenci vstupů 5 kHz  

 Vstupní a výstupní dráty lze jednoduše přišroubovat k zařízení 

 8 vstupů s napětím 60 V 

 8 výstupů generujících napětí 60 V a maximální proud 500 mA 

 Digitální I / O watchdog časovač 

 Programovatelné vstupní filtry odstraňující závady a šum 

 Plná rychlost USB 2.0 tj. 12 Mb/s 
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5.2 Kabelového propojení měřicí karty s modelem výrobní linky 

 

Propojení jednotlivých drátu mezi konektory 

modelu výrobní linky IA 210 firmy G.U.N.T. 

(obr. 5.2.1) a konektorů výstupů (obr. 5.2.2) 

a vstupů (obr. 5.2.3) měřicí karty 

NI USB-6525 je barevně vyznačeno na 

těchto obrázcích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2.2 Konektory výstupů měřicí karty NI USB-6525 

 

Obr. 5.2.3 Konektory vstupů měřicí karty NI USB-6525 

Obr. 5.2.1 Deska s konetrory na zadní straně 
modelu výrobní linky 
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5.3 Data Acquisition Toolbox 

Data Acquisition Toolbox™ umoţňuje propojení programu MATLAB® se zařízením 

určeným pro sběr dat. Tento doplněk podporuje USB, PCI, PCI-Express®, PXI, a PXI-

Express zařízení od National Instruments, Measurement Computing, Advantech, Data 

Translation a další výrobců [The MathWorks, 2012]. 

Pomocí Data Acquisition Toolbox™ můţeme nakonfigurovat zařízení pro sběr dat 

a následnou importaci těchto dat do programu MATLAB®, popřípadě do prostředí 

Simulink® pro okamţitou analýzu. Také můţeme z těchto programových prostředí odsílat 

data přes analogové nebo digitální výstupy zpátky do sběrnicových zařízení, které dále 

odešlou signál do řízeného zařízení [The MathWorks, 2012]. 

Bloky z knihovny Data Acquisition Toolbox™ umoţňují proudění dat přímo do modelu 

v prostředí Simulink® umoţňující ověření a potvrzení okamţitých naměřených dat. 

Tento toolbox podporuje práci s jak s digitálními vstupy a výstup tak s analogovými vstupy 

a výstupy. Rovněţ podporuje práci s čítači a časovači. 

MATLAB obsahuje různé toolboxy určené ke komunikaci s reálným zařízením. Například 

Real Time Windows Target, který umoţňuje jednoduché nastavení komunikace v reálném 

čase. Bohuţel měřicí karta NI USB-6525, která je v této práci vyuţitá ke komunikaci, 

podporuje pouze Data Acquisition Toolbox. Tento toolbox v sobě ale nemá 

implementovanou podporu, pro jednoduchou obsluhu řízení v reálném čase. Proto byl 

k časování vyuţit subsystém, který řízení zpoţďoval pomocí pauz, aby řízení neprobíhalo 

v simulačním čase. 

Blok znázorňující vstupy a výstupy digitálního signálu do řídicího systému jsou zobrazeny 

na obr. 5.3.  

 

 

Obr. 5.3 Blok digitálních vstupů a výstupů měřicí karty NI USB-6525 
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6 ZÁKLADNÍ ALGORITMUS LINKY 

Při vytváření řídicího algoritmu bylo postupováno tak, aby byl systém laboratorního 

zařízení plně funkční a mohl pracovat automaticky bez zásahu člověka. Schéma systému 

vykreslené v prostředí Simulink® je znázorněno na obr. 6. V systému se nacházejí celkem 

tři vstupy. Dva z nich jsou senzory. První senzor snímá přítomnost obrobků v zásobníku 

a druhý realizuje následné snímání odstínu obrobků. V závislosti na algoritmu, který 

je popsán níţe tyto vstupy ovlivňují čtyři výstupy, kterými jsou motor dopravníkového pásu 

a pneumatické písty ovládající chod přidrţovače, podavače a třídiče. 

Do systému bylo přidáno tlačítko stop, které okamţitě vypne motor dopravníkového pásu 

a tím také celý mechanizmus zajišťující přísun obrobků na dopravní pás. Tím bude 

zamezeno případné poničení přístroje nebo zranění obsluhy výrobní linky v případě 

nebezpečí.  

Podrobný popis řídicího algoritmu pro jednotlivé výstupy je popsán níţe. 

 

Obr. 6 Schéma řídicího algoritmu v programu Simulink
®
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6.1 Algoritmus pohybu dopravníkového pásu 

U motoru dopravníkového pásu nelze regulovat otáčky. Motor můţe být pouze zapínán 

a vypínán dle programu. 

Motor dopravníkového pásu je v provozu nepřetrţitě, dokud obsluha linky nezmáčkne 

tlačítko pro zastavení v případě nebezpečí. Motor je rovněţ zastaven, kdyţ senzor 

snímající přítomnost obrobků v zásobníku, nebude po dobu osmnácti sekund indikovat 

ţáden materiál v zásobníku. Doba sedmi sekund je podstatně delší, neţ je čas jednoho 

cyklu, kdy jsou obrobky přidrţeny přidrţovačem, posunuty na dopravní pás podavačem 

a následně vráceny tyto dva písty do původní polohy. Časová rezerva je proto, aby 

poslední obrobek stihl ukončit svou cestu na dopravním pásu ještě před vypnutím motoru 

pohánějícího dopravní pás. Tento algoritmus znázorněný v prostředí Stateflow® 

je zobrazen na obr 6.1. 

 
Obr. 6.1 Stavový diagram pro pohyb obrobků 
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6.2 Algoritmus popisující pohyb přidržovače a podavače 

Přidrţovač je poháněn dvojčinným posuvným motorem, který je připojen 

k pneumatickému tlaku pomocí ventilu A. Podavač je rovněţ spojen s dvojčinným 

posuvným motorem, ale jeho spojení s pneumatickým tlakem se realizováno pomoci 

ventilu B. 

Jestliţe se v zásobníku nacházejí obrobky, zachytí tuto skutečnost senzor, který snímá 

přítomnost obrobků v zásobníku, zapne se přidrţovač, který přitlačí druhý obrobek v řadě 

ke stěně zásobníku, a tím dojde k uvolnění spodního obrobku. Posléze dojde k zapnutí 

podavače, a ten umoţní posun obrobku na dopravní pás. Následně je podavač vracen do 

původní polohy. Po této akci jiţ můţe být uvolněn přidrţovač, který pustí obrobky dolů na 

senzor snímající přítomnost obrobků. Jestliţe se v zásobníku nacházejí další obrobky, 

cely tento cyklus se opakuje. Tento algoritmus znázorněný v prostředí Stateflow® 

je rovněţ zobrazen na obr 6.1. 

 

6.3 Algoritmus pohybu třídiče 

Třídič je spojen s dvojčinným posuvným motorem. Je to nástavec určený k efektivnímu 

třídění materiálu a je umístěn na konci pístu. Jeho pohyb závisí na tom, jaký obrobek 

projde kolem fotoelektrického snímače. Senzor zaznamená pouze světlé obrobky. Tmavé 

obrobky senzor nedokáţe odlišit od tmavé zadní stěny, tudíţ zůstane hodnota signálu 

senzoru nulová. 

 

Obr. 6.3 Stavový diagram pro selekci obrobků 
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Třídič je implicitně nastaven v nulové poloze to znamená, ţe je píst motoru zasunutý a 

nijak nezasahuje na obrobky posouvající se na dopravním pásu, a tak se můţou 

bezpečně dostat na konec pásu, kde spadnou do kontejneru. Píst třídiče je neaktivní, 

dokud senzor nezaznamená pohyb světlého obrobku na pásu. Po zpozorování světlého 

obrobku dojde k vysunutí pístu třídiče, a ten bude shazovat obrobky předčasně do jiného 

kontejneru. Píst se po projetí světlého obrobku nevrátí ihned do původní polohy, ale vyčká 

pět vteřiny, coţ je doba příjezdu dalšího obrobku k senzoru odstínu obrobků. Pokud další 

obrobek bude opět světlý, zůstane třídič vysunutý, a bude znovu čekat pět sekundy na 

další signál ze senzoru. Tato akce se pořád opakuje. Pokud po stanoveném čase pěti 

vteřin nedorazí signál ze senzoru, pak se třídič automaticky vrátí do původní polohy. Toto 

řešení, kdy se píst třídiče po projetí světlého obrobku okamţitě nevrátí do původní polohy, 

je výhodné hlavně z důvodu menšího opotřebení pístu a úspory energie. Na obr 6.3 je 

zobrazen tento algoritmus znázorněný v prostředí Stateflow®.  
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7 NÁVRHY ÚLOH PRO ŘÍZENÍ MODELU 

V prostředí Simulink® byly vytvořeny dvě úlohy za pomocí Stateflow® diagramů popsaných 

v předchozí kapitole, vstupů a výstupu komunikujících s měřicí kartou NI USB-6525 

a dalších bloků potřebných k realizaci daných algoritmu dle poţadavku. Úlohy byly 

realizovány na laboratorním zařízení výrobní linky IA firmy G.U.N.T., jenţ je ve vlastnictví 

katedry automatizační techniky a řízení. Tato katedra je součástí strojní fakulty VŠB-TUO. 

Úlohy jsou navrţeny tak, aby měly rovněţ vyuţití v praxi. I kdyţ zařízení vyskytující 

se v praxi jsou mnohem komplexnější, a tudíţ algoritmy pro řízení těchto algoritmu jsou 

více propletené a sloţitější, je pořád stejný jejich základ, jeţ je vyuţit v těchto aplikacích. 

 

7.1 Úloha pro dělení kvalitních obrobků 

Cílem úlohy je třídit obrobky z výrobní linky tak, aby bylo zamezeno odeslání zmetkových 

obrobků z výroby zákazníkovi. Obrobky, jenţ byly vyhodnoceny jako kvalitní, budou 

obsluhou baleny po dvaceti kusech do krabic připravených k expedici.  

Logika řídicí aplikace vytvořené v programovém prostředí Simulink® je zobrazena níţe 

na obr. 7.1. 

 

7.1.2 Vstupy sytému 

V systému budou vyuţity celkem čtyři vstupy. Senzor odstínu obrobků, tlačítko stop pro 

pouţití v nouzových situacích kdy by mohlo dojít k poškození stroje nebo zranění obsluhy, 

a senzor indikující přítomnost obrobků v zásobníku, jiţ byly podrobně popsány v předešlé 

kapitole. V aplikaci bude vyuţito ještě resetovací tlačítko.  

Toto tlačítko bude zmáčknuto obsluhou výrobní linky pokaţdé, kdyţ projede dopravním 

pásem dvacet kvalitních výrobků, které budou následně obsluhou uloţeny do krabic 

připravených k exportu. Zmačknutím tohoto tlačítka se resetuje čítač, který bude počítat 

znova dvacet obrobků. Tlačítko nebude reagovat v případě nechtěného zmáčknutí 

obsluhou, jestliţe ještě neprošlo dvacet dobrých výrobků dopravním pásem. Jestliţe 

obsluha nestihne zabalit dvacet kvalitních výrobků do krabice před tím, neţ senzor 

detekuje na pásu dvacátý první kvalitní obrobek, bude motor pohánějící dopravníkový pás 

zastaven, aby se v  oblasti sběru kvalitních obrobků zbytečně nehromadily obrobky, 

a nedošlo by tak k neţádoucím problémům spojených s větším neţ předepsaným 

mnoţstvím obrobků v této zóně. Tím se zamezí toho, aby došlo například k ucpání 

výstupní části, nebo dokonce k poničení stroje. Jakmile obsluha stihne zabalit těch dvacet 

výrobků do krabice, zmáčkne resetovací tlačítko a motor se znovu rozběhne a uvede 
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dopravníkový pás do chodu. V tomto případě bude resetovací tlačítko zmáčknuto aţ po 

projetí dvacátého prvního obrobku okolo senzoru, a proto se automaticky přičte ten jeden 

kus do čítače k další várce dvaceti obrobků. 

 

 

Obr. 7.1 Schéma úlohy pro separaci výrobků je vytvořená v programu Simulink
®
 

 

7.1.3 Výstupy systému 

Logika ovládající chod motoru pohánějícího dopravníkový pás a pístů ovládajících třídič, 

zvedač a podavač jiţ byla popsána v předchozí kapitole. V aplikaci bude ještě vyuţitá 

kontrolka popřípadě displej. 

Kontrolka bude rozsvícena, po projetí sedmnáctého vyhovujícího obrobku kolem senzoru 

zkoumajícího kvalitu obrobků. A tím dojde k upozornění obsluhy na to, ţe za chvíli bude 

muset obsluha balit dalších dvacet kvalitních výrobků do krabice. Touto kontrolkou se 

dopomůţe k lepšímu vyuţití pracovní sily, jestliţe obsluha nebude muset sedět nepřetrţitě 

před dopravním pásem, ale bude moci dělat bezstarostně jinou práci v blízkém okolí 
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po dobu, kdy nebude svítit kontrolka. Kdyţ bude kontrolka rozsvícena, obsluha 

se zmobilizuje a přesune se k dopravnímu pásu dělat svoji práci. Jelikoţ bude obsluha 

informována s časovým předstihem, nebude se tak často stávat, ţe by obsluha nestihla 

zabalit dvacet kvalitních výrobků před projetím dvacátého prvního dobrého výrobků. Proto 

nebude tak často docházet k zastavení motoru pohánějícího dopravní pás. Po zmáčknutí 

resetovacího tlačítka, kontrolka zhasne. K tomuto účelu můţe být také vyuţit displej 

ukazující počet kvalitních výrobků, které jiţ prošly kontrolou. Po zmáčknutí resetovacího 

tlačítka proběhne vynulování hodnoty na displeji. 

 

 

Obr. 7.1 Parametry bloku čítače 
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7.2 Úloha zajišťující zastavení výroby v případě poruchy ve výrobě 

Tato aplikace bude řídit automatické třídění obrobků dle algoritmu stroje popsaného 

v předchozí kapitole, a rovněţ bude vypínat stroj v případě vysoké zmetkovitosti, která je 

s největší pravděpodobností způsobena chybou ve výrobě. Proto se celá výroba zastaví 

a bude hledána příčina poruchy a provedená následná oprava.  

 

 

 

Obr. 7.2 Schéma druhé úlohy vytvořené v programu Simulink 

 

7.2.1 Řídicí logika 

Výroba bude zastavena v případě, ţe okolo senzoru odstínu polotovaru projede dvacet 

a více procent zmetkových obrobků, z minimálně deseti skenovaných výrobků. Toto 

minimum bylo zavedeno do řídicího algoritmu z důvodu zamezení zbytečného vypnutí 

výrobní linky, po projetí zmetkového polotovaru ihned při zpuštění výroby, kdy by tento 

jeden chybný kus podstatně překročil povelených 20 procent zmetkovitosti.  
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Výrobní linka bude rovněţ zastavena v případě náhlé chyby ve výrobě, kdy senzor odhalí 

pět vadných výrobků v řadě. 

Do programu byl rovněţ implementován nouzový vypínač, kterým můţe obsluha vypnut 

stroj v případě nebezpečí. 

Logika řízení je zobrazená pomocí schéma vytvořeného v programu Simulink®, jenţ je 

vyobrazen na Obr 7.2. 

 

7.2.2 Signál zmetkového výrobku 

Tato aplikace si nevystačí pouze s počítáním dobrých obrobků, jak tomu bylo v předchozí 

úloze. Ale musí rovněţ počítat zmetkové obrobky, aby mohl být vypnutý model výrobní 

linky v případě většího mnoţství zmetkových výrobků. 

Z tohoto důvodu musel být upraven stavový diagram prvku určeného pro selekci 

polotovarů, jenţ byl popsán v předchozí kapitole. Pokud po dobu 5,2 sekund, coţ je doba 

mezi dvěma polotovary projíţdějícími kolem senzoru odstínu polotovaru, neprojede další 

dobrý výrobek, bude třídič vracen do původní polohy a na výstup dorazí informace o tom, 

ţe projel zmetkový kus. Tento signál bude znovu vyslán v případě, ţe do doby 5,2 sekund 

neprojede kolem senzoru dobrý výrobek. To se bude pořád opakovat v cyklu. Tuto logika 

je zobrazená na Obr. 7.2.1.   

 

 

Obr. 7.2.1 Stavový diagram pro selekci obrobků s počítáním zmetkových obrobků 
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8 Analýza modelu výrobní linky 

Navrţené simulační schéma se dále podrobilo důkladnějšímu testování z pohledu 

moţných chyb a vyskytujících se poruch na zařízení, respektive výrobní lince. Fáze 

testování je důleţitá pro zabezpečení správné funkčnosti výrobní linky i pro moţné 

poruchy, které za běhu laboratorního modelu mohou nastat. 

 

8.1 Testování senzoru snímajícího odstín výrobků 

Pří koupi modelu výrobní linky byly výrobcem dodány i obrobky, jenţ by mely být 

vyuţívány na této lince. Dodané obrobky jsou černé nebo bílé, z důvodů jednoznačného 

rozpoznání odstínu obrobku jedoucího na dopravníkovém pásu.  

Byly zkoumány důsledky nečekaných situací, které mohou nastat. V praxi se na 

dopravníkový pás mohou dostat obrobky, u kterých nebude moţno jednoznačně určit, 

jakou mají barvu, popřípadě zda jsou kvalitní nebo zmetkové. Takové nejednoznačné 

obrobky můţou být doručeny z výroby, nebo se mohou dostat na dopravníkový pás 

omylem. 

Experimentální metodou bylo zjištěno, ţe senzor reaguje nejenom na bílé obrobky, ale 

rovněţ na všechny světlé barvy a barvy teplé tj. Červené, ţlutá, oranţová, atd. 

U průsvitných obrobků se aktivita senzoru měnila podle úhlů dopadajícího světla na tento 

obrobek.  

V případě, ţe by obrobky neměly jednoznačně bílou nebo černou barvu, pak by bylo 

nutné rozšířit moţnosti laboratorního modelu o jiný typ senzoru pro jednoznačné 

rozpoznávání obrobků. Jinak je moţné konstatovat, ţe model splňuje předpoklady 

očekávaného chování pro předpokládané obrobky v barvě bílé a černé. 

 

8.2 Testování pístu ovládajícího třídění obrobků 

Pohyb pístu vykonávajícího třídění obrobku dle zadaných kritérii, je ovlivněn pouze 

signálem senzoru, zkoumajícího odstín obrobků. Pokud se mezi senzorem a třídičem 

vyskytne nějaká nečekaná událost, jako je například spadnutí obrobků z pásu, tak se nic 

zásadního nestane a třídič pouze projede naprázdno. Ale můţe nastat horší případ, jako 

je nečekané spadnutí neţádoucího předmětu na pás v místě za senzorem odstínu, jenţ 

jiţ nijak nemůţe zjistit přítomnost neţádoucího obrobku na pásu. V takovém případě 

můţe nastat situace, ţe se bude neţádoucí obrobek nacházet pod pístem třídiče zrovna 

v době, kdy okolo senzoru odstínu polotovaru projede světlý obrobek, a tím se aktivuje 

vysouvání pístu třídiče na pás. Píst se bude snaţit spustit na pás a tím pádem bude 
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zatlačovat neţádoucí předmět do dopravníkového pásu celou svou silou. To můţe 

zapříčinit nevratné poničení celé výrobní linky. Tento nedostatek mohl být odstraněn 

například zpětnou vazbou, tj. umístěním kontrolního senzoru pod píst třídiče. 

 

8.3 Testování senzoru indikujícího přítomnost polotovarů v 

zásobníku 

Senzor indikuje předměty, jejichţ hmotnost odpovídá rozsahu daného výrobcem výrobní 

linky. Není tedy předpoklad, ţe by obrobek měl mít niţší hmotnost, která není indikujícím 

senzorem rozpoznána. Podle předpokládané hmotnosti bylo navrţeno spínací relé, které 

aktivuje tento senzor indikace přítomnosti polotovarů v zásobníku. Případné nečistoty, 

náhodná přítomnost jiného lehkého předmětu v zásobníku by tedy byla ignorována a dále 

na dopravním pásu nevytříděna. 

Zde by bylo vhodné zabezpečit zásobník tak, aby se do něj nemohly jiné neţádoucí 

předměty, které zde nepatří. 

Testování senzoru indikujícího přítomnost předloţených polotovarů bylo řádně 

odzkoušeno na několika vzorcích a nebyl zaznamenán ţádný stav, kdy by se indikace 

předmětu v zásobníku neprovedla. 

 

8.4 Testování motoru dopravníkového pásu: 

Mnoţství obrobků na dopravním páse není omezeno jak počtem, tak ani jejich hmotností. 

V případě správné funkce podavače, která jiţ byla otestována, je tedy zřejmé, 

ţe maximální počet obrobků na páse můţe být maximálně čtyři. V případě testování 

hmotnosti obrobků ve vztahu ke konstantní rychlosti dopravního pásu, byly testovány 

lehké plastové obrobky dodávané výrobcem linky a také těţší ocelové obrobky. V obou 

případech nedocházelo ke zpomalení dopravního pásu, dodaná pohonná jednotka 

výrobní linky je postačující. 

V případě testování motoru dopravního pásu nebyly objeveny ţádné moţné vlivy, které by 

mohly způsobit zastavení nebo zpomalení dopravního pásu, a to za předpokladu, 

ţe pohonná jednotka je funkční a bez závad. 

 

  



33 
 

8.5 Testování pístů zajišťujících podávání obrobků na pás 

Písty zajišťující správné podávaní obrobků na dopravníkový pás v určitých cyklech jsou 

dva. A to píst přidrţující obrobky v zásobníku a píst posouvající obrobky na pás. 

Algoritmus cyklického pohybu těchto pístů je popsán v kapitole 6.2.  V případě výpadku 

elektrického proudu zrovna v době, kdy píst podavače vykonal svou práci, a vysunul 

obrobek na dopravníkový pás, ale nestihl se jiţ vrátit zpět do původní polohy, se po 

odstranění poruchy způsobené výpadkem elektrického proudu uvolní píst přidrţující 

obrobky v zásobníku. To je způsobeno tím, ţe se při zapnutí systému výrobní linky 

automaticky nastavují výstupy do nulové polohy. Obrobky přidrţované v době poruchy, 

se po jejím odstranění uvolní a spadnou dolů, a píst podavače odstraní obrobek mimo 

dopravníkový pás, během svého návratu do původní polohy. 

 

8.6 Testování řídicích aplikací 

To, ţe řídicí aplikace funguje perfektně dle daného poţadavku v simulačním módu, ještě 

neznamená, ţe tato aplikace bude bezchybná i na reálném zařízení, které je ovlivněno 

nečekanými poruchovými událostmi. 

Externí události ovlivňující vstupy a výstupy výrobní linky, byly popsané jiţ v předchozích 

bodech. V řídicích aplikacích se vyskytuje navíc pouze jeden prvek, který můţe být 

ovlivněn vnějšími vlivy. Tím prvkem je čítač, který se během výpadku elektrického proudu 

vynuluje, a nebude v něm zaznamenaná poslední hodnota při opětovném spuštění 

systému. Vynulování proběhne v případě výpadku elektrického proudu napájení řídicího 

PC, ze kterého je úloha řízena. Jestliţe bude elektrická energie odříznuta pouze 

od modelu výrobní linky, zůstane hodnota v čítači zaznamenána při opětovném spuštění 

provozu. 
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9 ZÁVĚR 

V první části tohoto projektu byl prostudován a popsán princip funkčnosti systémů 

řízených pomocí událostí. Následně proběhlo seznámení s intuitivním, grafickým, 

programovým prostředím Stateflow®, jenţ je integrován v programu MATLAB® 

& Simulink®. 

Hlavním cílem práce bylo sekvenční řízení laboratorního zařízení modelu výrobní linky 

IA 210, firmy G.U.N.T. Tato linka se nachází v laboratorních učebnách katedry. 

Pro to, abych správně naprogramoval řídicí úlohu, jsem se musel důkladně seznámit 

s modelem výrobní linky a pochopit princip cyklického chodu pístů zajišťujících pohyb 

obrobků na dopravním pásu. Nejdříve jsem naprogramoval algoritmus pro, automatický 

chod výrobní linky tak, aby byla přeprava materiálu na dopravním pásu optimalizovaná 

a bezporuchová. Algoritmus automatického chodu výrobní linky tvoří pevný základ 

v následných řídicích aplikacích. V těchto aplikacích byly navíc poţity čítače a různé 

logické a matematické operace tak, aby celek splňoval poţadavek pro řízení. 

Komunikace mezi modelem výrobní linky a řídicí aplikací v reálném čase je zajištěná 

pomocí měřicí karty NI USB-6525, firmy National Instrument. Tato karta komunikuje 

s řídicím algoritmem, jenţ je v programu MATLAB®, pomocí vstupních a výstupních bloků 

z knihovny Data Acquisition Toolbox™. 

Po zprovoznění komunikace, byly strojní časy v aplikacích vyladěny a seřízeny dle 

vstupního poţadavku, a také tak aby byl pohyb pístů a materiálu na dopravním pásu 

bezproblémový. Rovněţ byla provedena analýza chování modelu výrobní linky 

v nečekaných situacích. Zkoumal jsem odezvu modelu výrobní linky na různé vnější 

chyby vstupující do systémů. 

Vstupy a výstupy řídicích aplikací jako, tlačítko pro vypnutí v případě nouze, tlačítko 

resetující čítač, kontrolka indikující s předstihem obrobky, jenţ mají být připraveny 

k exportu, a displej ukazující počet obrobků, jsou zde řešeny pouze softwarově. Reálné 

součástky jako tlačítka, kontrolku a displej je moţno zakoupit, a následně je zapojit do 

systému prostřednictvím obvodů napojených na vstupy a výstupy měřicí karty 

NI USB-6525. Tlačítko pro nouzové vypnutí můţe být obyčejné, ale tlačítko slouţící 

k resetování čítače by v sobě mělo mít pruţinku, aby se tlačítko samovolně po aktivování 

vracelo do původní polohy. Kontrolka bude stačit obyčejná. Popřípadě můţe být vyuţit 

i displej. 
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Aplikaci by bylo moţno vizualizovat, aby bylo řízení modelu výrobní linky přehlednější a 

přátelštější pro obsluhu, protoţe programová prostředí Simulink® a Stateflow® nejsou příliš 

přehledné, zvláště u sloţitějších aplikací, ve kterých se vyskytuje mnoho bloků a stavů. 

Další moţností by bylo rozšíření o sběr a ukládaní dat do systému. Získaná data by se 

dalo statisticky vyhodnocovat, a tím by bylo moţno případně ještě zlepšit ekonomickou 

výtěţnost výrobní linky. V případě nějaké poruchy by se dalo z nasbíraných dat dříve 

zjistit příčinu poruchy, a tím by se uspíšilo opravy. Do budoucna bychom měli informace 

o příčinách chyb a tím bychom se jim mohli částečně vyvarovat. 
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