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Diplomová práce se zabývá řízením a vizualizací zařízení pro leptání křemíkových 

trubic. V úvodu čtenáře seznamuje s PLC automatem Vision 1040 a programem pro tvorbu 

řídicích algoritmů VisiLogic 9.8.31. Věnuje se jak konstrukci daného zařízení, tak popisu jeho 

funkce. Výstupem práce je vytvoření algoritmu řízení a HMI vizualizace. V závěru je 

provedeno ověření požadované funkce zařízení a odladěním jejího řídicího algoritmu. 
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Seznam použitých zkratek 

CANbus  komunikační sběrnice (Controller Area Network) 

CANopen komunikační protokol 

COOM   porty pro připojení sériové komunikace 

LED   svíticí dioda 

NPN   negativní logika 

PLC  programovatelný logický řídicí automat 

PNP  pozitivní logika 

RS232  sériové rozhraní 

RS485  sériová rozhraní  

S.C.  zkrat v obvodu („short circuit“) 

TFT  aktivní displej tvořený tenkovrstvými tranzistory 

USB  univerzální sériová sběrnice 

RG  zemnící (např. zemnící vodič) 
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Seznam použitých značek a symbolů 

°C stupně celsie 

µs mikrosekunda 

bps Počet bitů za vteřinu (Bits Per Second) 

C čítač 

DW proměnné datového typu Double Word 

g  gram 

Hz hertz 

I  vstupy programovatelného PLC automatu 

KB kilobyte 

Kbit/s kilobit za sekundu 

kg kilogram 

KHz kilohertz 

kΩ kiloohm 

mA miliampéry 

MB  proměnné datového typu BOOL 

MB megabyte  

Mbit/s megabit za sekundu  

MF proměnné datového typu Memory Floats 

MI proměnné datového typu Integer 

ML proměnné datového typu Long Integer 

mm milimetr 

ms milisekunda 

O výstupy programovatelného PLC automatu 

s  sekunda 

SB  systémová proměnná datového typu BOOL 



Bc. Jan Macháček  Diplomová práce 

 
9 

T časovač 

V napětí 

VDC stejnosměrné napětí 

Ω ohm 
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1  Úvod 

V dnešní době se velmi často setkáváme s aplikací PLC automatů v průmyslu. 

Využívají se k řízení produkce výrobních linek, automatizaci procesů a zpracování dat 

z těchto procesů. PLC automaty se staly základním kamenem průmyslové automatizace, 

protože jejich pomocí jsou řízeny veškeré možné procesy v průmyslu. 

Tato diplomová práce se bude zabývat úvodem do problematiky PLC automatů, 

zároveň se bude zabývat seznámením s daným programovacím automatem značky Unitronics 

typ Vision 1040, pro který se bude následně vytvářet program pro řízení zařízení pro leptání 

křemíkových trubic. V rámci práce bude pro dané zařízení vytvořen řídicí algoritmus 

v podobě ladder diagramu a následně budou vytvořeny obrazovky pro HMI rozhraní. 

Na závěr bude provedeno odladění a ověření funkce algoritmu řízení daného zařízení. 

Řízené zařízení na leptání křemíkových trubic bude sloužit k leptání křemíkových trubic. 

Tento proces slouží jako povrchová úprava pro další zpracování v procesu tvorby 

křemíkových součástek (polovodičů). Stroj byl sestaven a odladěn ve firmě STROZA s.r.o., 

která ho vyrobila pro nejmenovanou společnost, jež se zabývá výrobou křemíkových 

součástek.  
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2 PLC automat s HMI rozhraním 

Automatizační technika prošla v poslední době bouřlivým vývojem jak z pohledu 

součástkové základny a prostředků, tak z pohledu poznání, aplikované teorie a metodiky 

aplikací. Velmi se také změnily prostředky pro tvorbu a vývoj aplikací.  

Automatizace u průmyslových zařízení dnes není ničím výjimečným. Kvalitní 

a inteligentní řízení je dostupné i pro jednoduché výrobní stroje, pomocné mechanismy 

a technologická zařízení napříč všemi obory. V dnešní době je složité najít obor, ve kterém by 

automatizační technika nenašla své využití. 

Součástí automatizační techniky je tedy výpočetní technika. Osobní počítače dnes 

využívá téměř každý. V automatizační technice však slouží obvykle jako základní vybavení 

velínů, pomocí nichž se provádí sběr dat a akční zásahy do procesů. Dále zde máme 

průmyslové počítače, které se v některých případech používají pro přímé řízení strojů 

a technologií, a někdy nachází využití jako inteligentní operátorský panel nebo komunikační 

adaptér. Problémem při jejich nasazování je však vysoká cena, jsou tedy používány především 

tam, kde je zapotřebí zpracovávat velký objem dat. Následující kategorií jsou 

programovatelné automaty PLC. 

Programovatelný automat PLC je programovatelný řídicí systém přizpůsobený 

pro řízení průmyslových a technologických procesů, velmi často orientovaných na úlohy 

převážně logického typu. Hlavní předností PLC automatů je především rychlá realizace 

systému. Není třeba vyvíjet technické vybavení, stačí si jen vybrat ze široké škály produktů. 

Další předností PLC automatů je jejich spolehlivost, odolnost a diagnostika. Jejich technické 

vybavení je navrženo tak, aby bylo extrémně spolehlivé i v drsných průmyslových 

podmínkách. Jsou také odolné vůči rušení, poruchám, a vyznačují se robustností 

a spolehlivostí. [1], [2] 

V následující podkapitole se budeme zabývat PLC automatem firmy Unitronics. 

Tato značka PLC automatů pochází z Izraele. Jsou přijatelné jak vývojovým prostředím, 

cenou, tak zpracováním i spolehlivostí. Společnost Unitronics se vývojem programovatelných 

automatů zabývá již od roku 1989. Produkty této značky jsou dostupné ve více než 50 zemích 

celého světa s lokální marketingovou podporou. [3], [4] 

2.1 PLC automat Vision 1040 

Programovatelný PLC automat Vision 1040 je vyráběn firmou Unitronics. Vision 1040 

jsou programovatelné logické kontrolory, které mají zabudovaný ovládací panel obsahující 

barevnou dotykovou obrazovku o úhlopříčce 10,4 palců, jsou zde funkční tlačítka umístěné 

pod dotykovou obrazovkou, a v neposlední řadě Vision 1040 nabízí také alfanumerickou 

klávesnici, která se automaticky zobrazí, pokud daná aplikace vyžaduje od operátora stroje 

zadání dat či parametrů. PLC automat Unitronics Vision 1040 lze vidět na obr. 2.1.  

PLC automat Vision 1040 je kompaktní zařízení, které zahrnuje jak HMI, tak PLC. [4] 
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Obr. 2.1 PLC automat Unitronics Vision 1040 [4] 

Předností PLC je velký dotykový barevný displej s úhlopříčkou 10.4 palců 

a s rozlišením 800x600, LED podsvícení a zobrazení 65 536 barev. Pod tímto displejem, 

jak je možné vidět na obr 2.1, jsou umístěna hardwarová tlačítka s volně programovatelnými 

funkcemi. Tlačítek je zde celkem 9. Uživatel může navrhnout až 1000 obrazovek, a ty mohou 

obsahovat až 500 obrázků, díky čemuž jsou možnosti HMI rozhraní téměř nekonečné. 

Uvnitř Vision 1040 je umístěn výkonný procesor s časem scanu 9 mikrosekund 

pro typické aplikace. Tato rychlost vyhovuje i pro náročnější aplikace, u kterých je požadavek 

na rychlou reakci systému. Dále je zde umístěna paměť o velikosti 2MB pro aplikační logiky, 

1MB pro fonty a 80MB pro obrázky. [5], [6] 

 

Obr. 2.2 PLC automat Vision 1040 z levé strany s vyznačenými porty 

Levá boční strana slouží pro připojení komunikačních vodičů. Na obr. 2.2 lze vidět 

rozmístění konektorů s popisky, pro jaké typy komunikace jsou konektory určeny. Na levé 

straně je umístěn také slot pro SD kartu, která slouží k ukládání dat a trendů. Vedle SD slotu 

najdeme konektor pro sběrnici CANbus, dva konektory pro RS232 nebo RS485 (požadovaný 

typ komunikace lze nastavit pomocí přepínače na zadní straně PLC). Následně je vedle nich 
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umístěn konektor pro rozšiřující I/O moduly a napájecí konektor 12/24 VDC. Mezi COM 

porty (RS232/485) a rozšiřujícím portem je předlisován otvor, po jehož vylomení je možné 

osadit PLC dalším komunikačním modulem např. Ethernet, nebo RS232/485, a tím rozšířit 

komunikační možnosti PLC. [4], [5] 

 

Obr. 2.3 PLC automat Vision 1040 z horní strany 

Horní strana je osazena programovacím USB konektorem, viz obr. 2.3. V dnešní době 

je osazení tímto konektorem velmi výhodné, protože téměř žádný výrobce notebooků už své 

výrobky nevybavuje COM portem, přes který by standardně probíhalo nahrávání aplikací. [5] 

 

Obr. 2.4 PLC automat Vision 1040 ze zadní strany s otevřenými kryty [4] 

Na obr. 2.4 lze vidět PLC automat Vision 1040 ze zadní strany s otevřenými kryty 

pro vložení baterie pro RTC a RAM. Dále je zde otevřen prostor pro vložení rozšiřujícího 

komunikačního modulu např. Ethernet, RS232/485. Na zadní stranu lze také připevnit 

rozšiřující moduly tzv. „SNAP-IN“ moduly s různými kombinacemi analogových 

a digitálních vstupů/výstupů. Připojením „SNAP-IN“ modulů získáme plně hodnotný řídicí 

systém, který je plně dostačující pro menší aplikace. V případě potřeby lze však systém 
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rozšířit o další I/O moduly, a to pomocí externích rozšiřujících modulů, kterými jsou digitální, 

vysokorychlostní, analogové I/O, přímé vstupy měření teploty, váhové senzory atd. Na zadní 

straně jsou také umístěny přepínače pro nastavení komunikačních portů sériových linek 

RS232/485. [4], [5] 

 

Obr. 2.5 PLC automat Vision 1040 s připojeným rozšiřujícím modulem "SNAP-IN" [4] 

Níže uvádíme všechny technické parametry PLC automatu Unitronics Vision 1040. 

Technické parametry: 

Napájení 

Vstupní napětí    12 nebo 24 VDC 

Přípustné rozpětí   10,2 až 28,8 VDC 

Maximální proudová spotřeba  840 mA při 12 V 

      420 mA při 24 V 

Baterie 

Výdrž Typická výdrž 7 let při teplotě 25 °C; baterie je zde pro RTC 

a systémová data zahrnující i data proměnných. 

Výměna Je možná bez nutnosti otevření kontroleru. 
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Grafický displej  

LCD typ   TFT 

Podsvícení  Bílé LED 

Rozlišení, pixely 800 x 600 

Úhlopříčka   10.4“ 

Barvy   65 536 (16-bit) 

Dotyková plocha Odporová, analogová 

Dotyková signalizace Pomocí bzučáku 

Jas obrazovky  Pomocí softwaru  

Klávesnice Zobrazí se virtuální klávesnice v okamžiku, kdy aplikace 

vyžaduje vložení dat 

Klávesnice 

Počet kláves 9 programovatelných funkčních kláves 

Typ kláves Kovová kopule, tlačítka utěsněna membránou 

Program 

Velikost paměti Logická aplikace – 2 MB, 

 Obrázky – 80 MB, 

 Fonty – 1 MB. 

Tab. 2.1 Typy operandů 

Typ operandu Množství Symbol Hodnota 

Paměťový Bit 8192 MB Bit (coil) 

Paměťový Integer 4096 MI 16-bit 

Long Integer 512 ML 32-bit 

Double Word 256 DW 32-bit bez znaménka 

Paměťový Floats 64 MF 32-bit 

Časovač  384 T 32-bit 

Čítač 32 C 16-bit 

Datové tabulky 120 KB dynamické RAM (receptura parametru, data) 

  Až do 256 KB Flash dat 

HMI displej   Až do 1024 

Skenovací čas programu 9 µsec pro 1 KB typické aplikace 

Vyměnitelná pamět 

Mikro-SD karta Kompatibilní s rychlou mikro-SD kartou; slouží pro uložení dat, 

alarmů, grafů, datových tabulek, jako záloha programu Ladder, 

HMI a operačního systému.  
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Komunikace 

Sériové porty  

      RS232 

            Galvanické oddělení Ano 

             Napěťový limit  ±20 VDC absolutní maximum 

            Přenosová rychlost 300 až 115200 bps 

            Délka vodiče  Až do 15 m 

      RS485 

            Galvanické oddělení  Ano 

            Napěťové limity -7 až  +12 VDC rozdílové maximum 

            Přenosová rychlost 300 až 115200 bps 

            Uzly  Až do 32 

            Typ vodiče  Stíněná kroucená dvojlinka vyhovující EIA RS485 

            Délka vodiče  1200 m maximum 

USB 

            Typ portu  Mini-B 

            Galvanické oddělení  Ne 

            Specifikace  USB 2.0 

            Přenosová rychlost 300 až 115200 bps 

            Uzly  Až do 32 

            Vodiče  Kompatibilní s USB 2.0, s délkou až do 3 m 

            USB port lze použít pro programování, stahování OS a k počítačovému přístupu. 

CANbus  

Počet portů  1 

Protokol  CANopen  127 

  Unitronics CANbus  60 

I/O 

Počet vstupů/výstupů a typů se liší v závislosti na použitých rozšiřujících modulech. 

Kontroler podporuje až 1024 digitálních, vysokorychlostních a analogových 

vstupů/výstupů.  

Příchytný I/O moduly („SNAP-IN“) Připojený na zadní port pro vytvoření 

soběstačného PLC až s 62 vstupy/výstupy. 

Rozšiřující moduly Lokální adaptéry (P.N. EX-A1), přes vstupně/výstupní 

(I/O) rozšiřující port lze připojit až 8 vstupně/výstupních 

(I/O) modulů, které mohou obsahovat 

až 128 vstupů/výstupů. 
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 Vzdálené adaptéry (P.N. EX-RC1), přes CANbus port 

lze připojit až 60 adaptérů, ke každému adaptéru 

je možné připojit až 8 vstupně/výstupních rozšiřujících 

modulů.  

Rozměry 

Velikost 289 x 244.5 x 59 x 1 mm 

Váha 1,5 kg 

Montáž 

Panel pro montáž na panel. 

Prostředí 

Skříň IP20 / NEMA1 (pouzdro) 

Panel ovládání IP65 / NEMA4X (přední panel) 

Provozní teplota 0 až 50 °C 

Skladovací teplota -20 až 60 °C 

Relativní vlhkost 5 % až 95 % (nekondenzující) [7] 

2.2 Rozšiřující moduly 

Rozšiřující moduly jsou u PLC automatu Unitronics Vision 1040 dvou typů, jde 

o tzv. „SNAP-IN“ rozšiřující modul, nebo externí moduly. Rozšiřující modul „SNAP-IN“ 

slouží k vytvoření kompaktního soběstačného PLC, které má omezený počet vstupů/výstupů 

již na sobě. Rozšiřující modul je připevněn na zadní straně PLC automatu, a je připojen 

pomocí konektoru. Tento typ rozšiřujících modulů se využívá pro aplikace s malým počtem 

vstupů/výstupů a tehdy, jeli PLC umístěno přímo na elektrickém rozvaděči. PLC automat 

s rozšiřujícím modulem „SNAP-IN“ lze vidět v předchozí kapitole na obr. 2.5. 

Dalším typem rozšiřujících modulů jsou externí rozšiřující moduly s adaptéry, 

které mohou být buďto lokální nebo vzdálené. Toto rozdělení rozlišujeme podle vzdálenosti 

modulů od samotného PLC. Pokud jsou moduly umístěny v rozvaděči, který je od PLC 

automatu vzdálen řádově několik metrů, lze použít lokální rozšiřující adaptéry připojené 

pomocí vstupně/výstupního rozšiřujícího portu. Pokud je zapotřebí umístit rozšiřující moduly 

do vzdálenějších míst, je nutné použít vzdálené rozšiřující adaptéry, které s PLC komunikují 

pomocí linky CANbus. 

V dané práci se však budeme soustředit pouze na externí rozšiřující moduly lokální, 

protože ty byly v tomto zařízení využity. Vzhledem k tomu, že je hlavní rozvaděč umístěn 

ze zadní strany stroje a PLC automat s integrovanou obrazovkou je třeba operátorovi 

zpřístupnit na přední straně stroje, bylo nutné využít rozšiřujících modulů připojených 

přes vstupně/výstupní rozšiřující port. 

Všechny PLC firmy Unitronics jsou rozšiřitelné až o 8 rozšiřujících I/O modulů 

s jedním rozšiřujícím adaptérem. Tyto rozšiřující moduly jsou zapojeny do série, v níž je vždy 
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jako první rozšiřující modul s adaptérem, a k němu jsou následně v sérii připojeny moduly 

rozšiřující. Moduly je možné připevnit na DIN lištu (univerzální lišta pro upevnění 

elektrických prvků, např. jističe v elektrickém rozvaděči)  či přišroubovat na potřebné místo. 

Napájeny jsou napětím 24 VDC (moduly s označením „-L“ jsou napájeny napětím 12 VDC). 

Maximální vzdálenost mezi jednotlivými propojenými moduly je 5 centimetrů, modul 

s adaptérem pro rozšíření je však možné umístit až do vzdálenosti 6 metrů od PLC automatu. 

[4], [8] 

Pro lokální propojení PLC automatu a rozšiřujících modulů, jak již bylo řečeno, 

je zapotřebí adaptér, který zprostředkuje komunikaci s PLC a rozšiřujícími moduly. Adaptérů 

může mít každé PLC více, čímž se značně rozšiřuje jeho rozsah použití. Každý adaptér může 

mít k sobě připojených až 8 rozšiřujících modulů, které PLC automat rozšíří o určitý počet 

vstupů a výstupů, v závislosti na použitém modulu. Pro správnou funkci digitálních 

a analogových vstupů je nutné připojit RG vodič všech rozšiřujících modulů obsahující RG 

signál do 0 V konektoru adaptéru. Celková délka vodiče spojující RG piny pro signál 0 V 

adaptéru musí být menší než 3 metry. Obr. 2.6 demonstruje, jak lze vedle sebe na DIN lištu 

skládat moduly. [8] 

 

Obr. 2.6 Propojení modulů a PLC automatu [8] 

Všechny moduly vyobrazené na obr. 2.6 jsou mezi sebou propojeny pomocí konektoru 

a krátkého plochého vodiče. Z důvodu krátkého integrovaného propojovacího vodiče musí být 

od sebe moduly vzdáleny jen pár centimetrů, cca 5 cm. Toto propojení se vytvoří tak, 

že se konektor (1) zasune směrem do konektoru (2) umístěného na pravé straně 

předcházejícího modulu, a na závěr se u posledního modulu vloží do konektoru krytka (3), 

jak lze vidět na obr. 2.7. 

 

Obr. 2.7 Propojení mezi dvěma rozšiřujícími moduly [8] 
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2.2.1 Rozšiřující modul EX-D16A3-TO16 

Rozšiřující modul EX-D16A3-TO16 je vstupně-výstupní rozšiřující modul s adaptérem 

pro komunikaci s PLC automatem a propojením s dalšími rozšiřujícími moduly. Samotný 

modul rozšíří PLC automat o 16 binárních vstupů, 16 tranzistorových výstupů a 3 analogové 

vstupy. Tento modul EX-D16A3-TO16 je však, z důvodu vestavěného adaptéru 

pro komunikaci s PLC automatem, zapotřebí dále rozšířit o počet vstupů a výstupů, 

připojením dalších rozšiřujících modulů. Díky němu je PLC automat s integrovaným 

displejem možno umístit do vzdálenějších míst, kupříkladu mimo hlavní rozvaděč na hlavní 

panel, a to bez potřeby přívodu všech vodičů od snímačů, protože přivést postačí pouze 

komunikační vodič. Toto řešení je velmi výhodné v případě rozsáhlých aplikací, kdy je k PLC 

automatu zapotřebí připojit velké množství vstupů a výstupů, a hlavní rozvaděč je umístěn 

na jiném místě než hlavní ovládací panel pro operátora. Daný typ rozšiřujícího modulu 

je představen na obr. 2.8. [9] 

 

Obr. 2.8 Rozšiřující modul EX-D16A3-TO16 [10] 

Technické parametry 

Hlavní 

Kapacita I/O modulů K tomuto modulu je možné připojit až 7 I/O rozšiřujících 

modulů. Jejich počet se však může měnit v závislosti na typu 

použitých modulů. 

Indikace stavu 

         RUN: zelená LED Svítí, pokud je vytvořeno spojení mezi modulem a PLC. 

     Bliká, pokud nastane chyba při spojení modulu s PLC. 

         PWR: zelená LED Svítí, pokud je připojené napájení. 

Napájení 

Vstupní napětí    24 VDC 

Přípustný rozsah  20,4 až 28,8 VDC s vlněním <10 % 

Max. spotřeba proudu  90 mA na 24 VDC – EX-D16A3-TO16 samotné 

220 mA na 24 VDC – maximální zátěž na napájení 5 V, 

kdy EX-D16A3-TO16 napájí sedm dalších I/O 

rozšiřujících modulů. 
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Proud pro přídavné moduly 500 mA maximálně pro 5 VDC 

Poznámka: Například dva moduly IO-D18-TO8 spotřebují 

maximálně 140 mA z adaptéru s 5 VDC napájením. 

 Digitální vstupy 

Počet vstupů   16 (v jedné skupině) 

Vstupní mód PNP (pozitivní logika) nebo NPN (negativní logika) – 

nastavení pomocí hardwarového zapojení vodiče 

Galvanické oddělení žádné 

Indikace stavu 

     IN: zelená LED jedna zelená LED pro každý vstup: svítí, když vstup 

je aktivní, viz poznámka 1 níže 

Jmenovité vstupní napětí 24 VDC 

Vstupní napětí 

       PNP (pozitivní logika) 0–5 VDC pro status log. 0 

 17–28,8 VDC pro status log. 1 

       NPN (negativní logika) 17–28,8 VDC pro status log. 0 

 0–5 VDC pro status log. 1 

Vstupní proud 3,7 mA pro 24 VDC 

Vstupní impedance 6,5 kΩ 

Doba odezvy 10 ms (typická) 

Vysokorychlostní vstup  

     Frekvence 30 kHz maximálně 

     Minimální šířka pulzu 14 µs 

Analogové vstupy 

Počet vstupů  3 

Typ vstupů  0–20 mA nebo 4–20 mA 

Vstupní odpor  191 Ω 

Max. vstupní rozsah 28 mA; 5,3 VDC 

Galvanické oddělení žádné 

Převodní metoda Postupná aproximace 

Rozlišení (0-20 mA) 10-bit (1024 jednotek) 

Rozlišení (4-20 mA) od 204 do 1023 (820 jednotek) 

Doba převodu Každý nakonfigurovaný vstup je vzorkován jednou za 1,67 ms. 

Pokud jsou například konfigurovány 3 vstupy, zabere jejich 

vzorkování 3 x 1,67 = 5 ms 

Přesnost ±0,9 % z celého rozsahu 

Digitální výstupy 

Počet výstupů  16 tranzistorových. 

Typ výstupu Výstup 32: Buď PNP P-Mosfet (otevřený kolektor), nebo NPN 

N-Mosfet (otevřený konektor); PNP a NPN lze zapojit současně. 

Tento výstup může být použit jako vysokorychlostní výstup. 
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 Výstup 33 47: PNP P-Mosfet (otevřený kolektor) 

Galvanická izolace žádná 

Indikace stavu 

     OUT: červená LED Jedna červená LED dioda pro každá z výstupů. Svítí, když 

je daný výstup aktivní 

     S.C.: červená LED Svítí, když PNP výstupní tranzistor způsobuje zkrat 

Tab. 2.2 Parametry výstupů 

Typ PNP NPN 

Max. výstupní proud 0,5 A pro výstup, 4 A celkově 50 mA 

Max. svodový proud 0,6 A špička, jednou za 2 s, 

po dobu 10 ms  

 

Max. zpoždění OFF 

na ON 

1 ms 1 µs 

Max. zpoždění ON 

na OFF 

0,15 ms 10 µs 

HSO frekv. rozsah 

s odporovou zátěží 

1 Hz–500 Hz (s max. 

odporovou zátěží 470 kΩ) 

1 Hz–32 kHz (s max. 

odporovou zátěží 1,5 kΩ) 

Max. ON napěťový 

pokles 

0,5 VDC 0,4 VDC 

Ochrana proti zkratu ANO NE 

Napěťová reference Digitální výstupní napájení 3,5 VDC do 28,8 VDC, 

nesouvisí s napětím I/O 

modulu nebo kontrolorem 

Výstupní napájení 

     Jmenovité provozní napětí   24 VDC 

     Provozní napětí    20,4 VDC do 28,8 VDC 

Rozměry 

Velikost  80 x 135 x 60 mm 

Váha  383 g 

Prostředí 

Provozní teplota 0° až 50 °C 

Skladovací teplota -20° až 60 °C 

Relativní vlhkost 10 % až 95 % 

Montáž Nacvaknutí na 35 mm DIN lištu [9] 

2.2.2 Rozšiřující modul IO-D16A3-TO16 

Tento modul IO-D16A3-TO16 je rozšiřující modul PLC automatu, který rozšiřuje počet 

vstupů a výstupů. Modul však není možné spojit s PLC automatem bez komunikačního 

adaptéru, vyžaduje tedy propojení s modulem obsahující adaptér pro komunikaci s PLC. 

S adaptérem se propojuje pomocí několika pinového propojovacího konektoru s plochým 

vodičem, umístěného na levé straně modulu. Na pravé straně se nachází konektor 

pro připojení dalšího rozšiřujícího modulu. Moduly však od sebe mohou být vzdáleny jen 

cca 5 centimetrů z důvodu délky propojovacího vodiče. Rozšiřující modul obsahuje vylepšené 
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konfigurace vstupů/výstupů a odnímatelné I/O konektory pro snadnou výměnu při jeho 

poruše. Tento modul rozšiřuje PLC automat o 16 digitálních vstupů, dále zahrnuje jeden 

vysokorychlostní vstup, 16 tranzistorových výstupů zahrnující jeden vysokorychlostní výstup 

a 3 analogové vstupy. Z přední strany jsou umístěny popisky vstupů/výstupů a typ jednotky. 

Jsou zde také umístěny LED diody, které informují o stavu napájení, komunikaci s PLC 

a o stavu vstupů a výstupů. Téměř vše je možno vidět na následujícím obr. 2.9. [11] 

 

Obr. 2.9 Rozšiřující modul IO-D16A3-TO16 [12][3] 

Technické parametry 

Hlavní 

Max. proudová spotřeba 65 mA (poskytnuté napájecího napětí 5 VDC z adaptéru 

I/O modulů) 

Indikace stavu 

        RUN: zelená LED  Svítí, pokud je vytvořeno spojení mezi modulem a PLC 

     Bliká, pokud nastane chyba při spojení modulu s PLC 

Digitální vstupy 

Počet vstupů   16 (v jedné skupině) 

Vstupní mód PNP (pozitivní logika) nebo NPN (negativní logika) – 

nastavení pomocí hardwarového zapojení vodiče 

Galvanické oddělení žádné 

Indikace stavu 

       IN: zelená LED jedna zelená LED pro každý vstup: svítí, když je vstup 

aktivní, viz poznámka 1 

Jmenovité vstupní napětí 24 VDC 

Vstupní napětí 

       PNP (pozitivní logika) 0–5 VDC pro status log. 0 

 17–28,8 VDC pro status log. 1 

       NPN (negativní logika) 17–28,8 VDC pro status log. 0 

 0–5 VDC pro status log. 1 

Vstupní proud 3,7 mA pro 24 VDC 

Vstupní impedance 6,5 kΩ 

Doba odezvy 10 ms (typická) 

Vysokorychlostní vstup 

     Frekvence 30 kHz maximálně 
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     Minimální šířka pulzu 14 µs 

Analogové vstupy 

Počet vstupů  3 

Typ vstupů  0–20 mA nebo 4–20 mA 

Vstupní odpor  191 Ω 

Max. vstupní rozsah 28 mA, 5,3 VDC 

Galvanické oddělení žádné 

Převodní metoda Postupná aproximace 

Rozlišení (0-20 mA) 10-bit (1024 jednotek) 

Rozlišení (4-20 mA) od 204 do 1023 (820 jednotek) 

Doba převodu Každý nakonfigurovaný vstup je vzorkován jednou za 1,67 ms. 

Pokud jsou například konfigurovány 3 vstupy, zabere jejich 

vzorkování 3 x 1,67 = 5 ms 

Přesnost ±0,9 % z celého rozsahu 

Digitální výstupy 

Počet výstupů  16 tranzistorových 

Typ výstupu Výstup 0: Buď PNP P-Mosfet (otevřený kolektor) nebo NPN N-

Mosfet (otevřený konektor); PNP a NPN lze zapojit současně. 

Tento výstup může být použit jako vysokorychlostní výstup 

 Výstup 1-15: PNP P-Mosfet (otevřený kolektor) 

Galvanická izolace žádná 

Indikace stavu 

     OUT: červená LED Jedna červená LED dioda pro každý z výstupů.  

Svítí, když je daný výstup aktivní 

     S.C.: červená LED Svítí když PNP výstupní tranzistor způsobuje zkrat 

Tab. 2.3 Parametry výstupů 

Typ PNP NPN 

Max. výstupní proud 0,5 A pro výstup, 4 A celkově 50 mA 

Max. svodový proud 0,6 A špička, jednou za 2 s, 

po dobu 10 ms  

 

Max. zpoždění OFF 

na ON 

1 ms 1 µs 

Max. zpoždění ON 

na OFF 

0,15 ms 10 µs 

HSO frekv. rozsah 

s odporovou zátěží 

1 Hz–500 Hz (s max. 

odporovou zátěží 470 kΩ) 

1 Hz-32 kHz (s max. 

odporovou zátěží 1,5 kΩ) 

Max. ON napěťový 

pokles 

0,5 VDC 0,4 VDC 

Ochrana proti zkratu ANO NE 

Napěťová reference Digitální výstupní napájení 3,5 VDC do 28,8 VDC, 

nesouvisí s napětím I/O 

modulu nebo kontrolorem 
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Výstupní napájení 

     Jmenovité provozní napětí   24 VDC 

     Provozní napětí    20,4 VDC do 28,8 VDC 

Rozměry 

Velikost  80 x 135 x 60 mm 

Váha  327 g 

Prostředí 

Provozní teplota 0° až 50 °C 

Skladovací teplota -20° až 60 °C 

Relativní vlhkost 10 % až 95 % 

Montáž   Nacvaknutí na 35 mm DIN lištu (IP20/NEMA1) [11] 

2.2.3 Rozšiřující modul IO-D16A3-RO16 

Tento rozšiřující modul IO-D16A3-RO16 se v mnoha ohledech shoduje s předchozím 

rozšiřujícím modulem uvedeným v kapitole 2.2.2., pouze s nepatrnými rozdíly. Opět se jedná 

o modul, který nelze propojit přímo s PLC automatem, proto je ho potřeba připojit 

ke komunikačnímu adaptéru nebo ho pomocí propojovacího vodiče propojit s předchozím 

rozšiřujícím modulem, který je již ke komunikačnímu adaptéru připojen. Před připojením 

k předchozímu rozšiřujícímu modulu připojenému ke komunikačnímu adaptéru je však 

zapotřebí zkontrolovat, zda nebyl překročen jejich maximální počet. Pokud ano, je nutné 

použít další komunikační adaptér. 

IO-D16A3-RO16 je rozšiřující modul nabízející 16 digitálních vstupů, z nichž dva lze 

použít jako vstupy vysokorychlostní. Modul má dále 16 výstupů řešených pomocí relé, 

které ve srovnání s tranzistorovými výstupy vydrží větší proudové a napěťové výkony, avšak 

na úkor pomalejší doby sepnutí. Tento modul nabízí také 3 analogové vstupy. [13] 

Modul je konstrukčně řešen stejně jako rozšiřující modul IO-D16A3-TO16, opět 

obsahuje odnímatelné konektory pro snadnou demontáž či montáž. Na levé straně je umístěn 

propojovací konektor s vodičem, z pravé strany – zásuvka pro následné propojení s dalším 

rozšiřujícím modulem. Na přední straně jsou popisky vstupů, výstupů a s typem modulu. 

Pro zobrazení stavu vstupů a výstupů jsou zde taktéž umístěny LED diody. Modul lze vidět 

na následujícím obr. 2.10. [4] 
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Obr. 2.10 Rozšiřující modul IO-D16A3-RO16 [14] 

Technické parametry 

Hlavní 

Max. proudová spotřeba 70 mA (při poskytnutém napájecím napětí 5 VDC 

z adaptéru I/O modulů) 

Indikace stavu 

         RUN: zelená LED Svítí, pokud je vytvořeno spojení mezi modulem a PLC 

     Bliká, pokud nastane chyba při spojení modulu s PLC 

Digitální vstupy 

Počet vstupů   16 (v jedné skupině) 

Vstupní mód PNP (pozitivní logika) nebo NPN (negativní logika) – 

nastavení pomocí hardwarového zapojení vodiče 

Galvanické oddělení žádné 

Indikace stavu 

     IN: zelená LED jedna zelená LED pro každý vstup: svítí, když je vstup 

aktivní, viz poznámka 1 

Jmenovité vstupní napětí 24 VDC 

Vstupní napětí 

       PNP (pozitivní logika) 0–5 VDC pro status log. 0 

 17–28,8 VDC pro status log. 1 

       NPN (negativní logika) 17–28,8 VDC pro status log. 0 

 0–5 VDC pro status log. 1 

Vstupní proud 3,7 mA pro 24 VDC 

Vstupní impedance 6,5 kΩ 

Doba odezvy 10 ms (typická) 

Vysokorychlostní vstup  

     Frekvence 30 kHz maximálně 

     Minimální šířka pulzu 14 µs 

Analogové vstupy 

Počet vstupů  3 

Typ vstupů  0–20 mA nebo 4–20 mA 
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Vstupní odpor  191 Ω 

Max. vstupní rozsah 28 mA, 5,3 VDC 

Galvanické oddělení žádné 

Převodní metoda Postupná aproximace 

Rozlišení (0-20mA) 10-bit (1024 jednotek) 

Rozlišení (4-20mA) od 204 do 1023 (820 jednotek) 

Doba převodu Každý nakonfigurovaný vstup je vzorkován jednou za 1,67 ms. 

Pokud jsou například konfigurovány 3 vstupy, zabere jejich 

vzorkování 3 x 1,67 = 5 ms 

Přesnost ±0,9 % z celého rozsahu 

Digitální výstupy 

Počet výstupů  16 reléových (výstupy 0-7 sdílejí společný signál z C0 a výstupy 

8-15 sdílejí společný signál z C1) 

Typ výstupu SPST-NO (Forma A) 

Izolace tvořené relé 

Indikace stavu 

     OUT: červená LED Jedna červená LED dioda pro každý z výstupů. Svítí, když 

je daný výstup aktivní 

Typ relé Tyco PCN-124D3MHz 

Max. proud 3 A pro výstup (odporová zátěž) 

 8 A celkový odběr (odporová zátěž) 

Rozsah napětí 250 VAC/ 30 VDC 

Min. zátěž 1 mA, 5 VDC 

Životnost  100 k operací s maximální zátěží 

Doba odezvy 10 ms (typická) 

Ochrana kontaktů Externí bezpečnostní opatření nejsou nutná 

Výstupní napájení 

     Jmenovité provozní napětí   24 VDC 

     Provozní napětí    20,4 VDC do 28,8 VDC 

     Max. proudová spotřeba  80 mA při 24 VDC 

Rozměry 

Velikost  80 x 135 x 60 mm 

Váha  394 g 

Prostředí 

Provozní teplota 0° až 50 °C 

Skladovací teplota -20° až 60 °C 

Relativní vlhkost 10 % až 95 % 

Montáž   Nacvaknutí na 35 mm DIN lištu. (IP20/NEMA1) [13] 
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3 Popis zařízení pro leptání křemíkových trubic 

V dané kapitole se budeme zabývat popisem technologie leptání a základní funkcí 

vytvořeného prototypového zařízení s využitím tohoto druhu technologie. Toto zařízení bylo 

vyrobeno a vyvinuto firmou Stroza s. r. o. se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm 

pro nejmenovanou firmu zabývající se výrobou polovodičových součástek. Firma 

Stroza s. r. o. se zabývá návrhem, konstrukcí a výrobou složitých jednoúčelových zařízení 

a výrobních linek. Dle požadavků klíčových zákazníků firma realizuje zakázky napříč 

různými odvětvími, zaměřuje se především na průmysl polovodičový, elektrotechnický, 

chemický a automobilový. [15] 

3.1 Popis zařízení 

Dané zařízení bylo vyrobeno pro průmyslové odvětví pro výrobu polovodičů a slouží 

jako box pro povrchovou úpravu křemíkových trubic procesem leptání. S jeho pomocí 

je možno leptat zároveň jak vnitřní, tak i vnější povrch trubic, nebo jej využít pouze k leptání 

jejich vnitřního povrchu. Pro tyto způsoby leptání bylo zařízení především navrženo. Zařízení 

tvoří dvě kádě – velká hlavní zvaná Main pool a vedle ní menší zvaná Small pool, 

která je určena k leptání malých součástek. Druh leptání si vybírá obsluha pomocí receptur 

na hlavním ovládacím panelu stroje. Tyto receptury musí být technologem předem nastaveny 

v souladu s požadavky na daný typ trubice či součástky. Box byl vyroben z plastů vysoce 

odolných proti kyselinám používaných v procesu leptání, a byl navržen pro zabezpečení 

maximální bezpečnosti jeho obsluhy. Celé zařízení pro leptání křemíkových trubic lze vidět 

na obr. 3.1. 

 

Obr. 3.1 Zařízení pro leptání křemíkových trubic 

Na zařízení je z přední strany umístěn ovládací panel a hlavní pracovní prostor, 

ve kterém probíhá proces leptání trubic nebo drobných součástek. Ovládací panel obsahuje 
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HMI rozhraní s integrovaným PLC, dále funkční tlačítka pro ovládání stroje a bezpečnostní 

tlačítko pro odpojení zařízení od napájení v případě narušení bezpečnosti obsluhy. 

 

Obr. 3.2 Ovládací panel 

Na ovládacím panelu (Obr. 3.2) určeném k ovládání a nastavování potřebných 

parametrů je umístěna HMI dotyková obrazovka, která slouží k výběru receptury, nastavení 

parametrů, případně obsluhu informuje o stavu zařízení nebo zvoleného procesu. Dále 

ovládací panel obsahuje hardwarové tlačítka pro jednodušší ovládání v rukavicích, které jsou 

zapotřebí, pokud se trubice vkládají nebo vytahují ze zařízení. Tato tlačítka slouží pouze 

k základním úkonům jako je odstartování procesu – k tomuto účelu slouží tlačítko Proces; 

dále je zde tlačítko pro uvedení bezpečnostního relé do původního stavu a zároveň reset 

vzniklých poruch – Reset. Vedle tlačítka Reset je umístěno tlačítko Aspirator, které slouží 

k aktivaci odsávačky, tj. k odsátí zbylých chemikálií v pracovním prostoru. Dalšími tlačítky 

jsou Tube – k ovládání výtahu trubic a Shield – k ovládání předního krytu pracovního 

prostoru. 

Pracovní prostor je z přední strany zakryt průhledným ochranným krytem, jehož pohyb 

se reguluje pomocí tlačítek na ovládacím panelu. Při vkládání součástek se kryt vysouvá 

nahoru a pohybem dolů se pracovní prostor opět uzavírá. Tento prostor obsahuje dvě vany 

nazvané Small pool a Main pool, a výtah pro spouštění trubic do vany Main pool, 

který je opět ovládán tlačítky na ovládacím panelu. Ve vaně Small pool, sloužící k leptání 

malých součástek, jsou umístěny dva snímače hladiny, jeden pro kontrolu vypuštěné vany 

a druhý pro maximální přípustnou úroveň napuštěné vany. Tyto snímače obsahuje taktéž vana 

Main pool, která je určena pro leptání křemíkových trubic, navíc však obsahuje válce sloužící 

pro otáčení trubic, trysky k foukání teplého vzduchu při sušení trubic a také trysku pro vnitřní 

leptání. Na zadní straně pracovního prostoru jsou umístěny otvory pro odsávání výparů, 

které jsou dále vyvedeny do horní části zařízení, kde se napojují na centrální odtah laboratoře. 

Pracovní prostor společně s ovládacím panelem je zobrazen na obr. 3.3. Pro přehlednější 

ukázku byly některé části stroje zneviditelněny.  
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Obr. 3.3 Pracovní prostor s ovládacím panelem 

Na levé straně zařízení jsou dva prostory, z nichž jeden obsahuje dmychadlo a ohřívač 

vzduchu pro sušení trubic, a druhý prostor slouží jako elektrický rozvaděč pro připojení PLC 

s HMI a hardwarových tlačítek. Je zde také umístěno vedení výtahu trubic, snímače polohy 

výtahu – horní, spodní a prostřední poloha. 

V zadní části je umístěn hlavní elektrický rozvaděč, chemický prostor a prostor 

pneumatický. Hlavní elektrický rozvaděč obsahuje napájecí zdroje, bezpečnostní relé, 

svorkovnice a rozšiřující karty PLC. Chemický prostor obsahuje všechny akční prvky zařízení 

pro práci s kyselinou určenou k leptání, kterými jsou např. čerpadlo, ventily a zásobník 

kyseliny zvaný Tank, viz obr. 3.4. Všechny prvky v chemickém prostoru se ovládají pomocí 

stlačeného vzduchu řízeného pneumatickým rozvaděčem, umístěným v pneumatickém 

prostoru. V tomto prostoru je také redukční ventil pro nastavení potřebného tlaku a hlavní 

pneumatický rozvaděč ovládaný elektrickými signály z výstupů rozšiřujících karet PLC. 

Na zadní straně se nachází hlavní vypínač pro vypnutí nebo zapnutí stroje.  

 

Obr. 3.4 Řez chemického prostoru 
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3.2 Technologie leptání 

Křemík je základní materiál pro výrobu polovodičových součástek. Než se však 

z křemíku stane polovodičová součástka, je s ním potřeba provést mnoho operací. Základní 

surovinou je monokrystalický křemík, který prochází složitým procesem složeným jak 

z chemických, tak strojírenských operací, při kterých je požadována vysoká přesnost, 

a zároveň jsou kladeny vysoké požadavky na čistotu. V dané kapitole se pokusíme popsat 

pouze základní proces zpracování křemíku. Toto zpracování se skládá z několika základních 

operací, kterými jsou: 

 Růst monokrystalu je počáteční operací. Vstupní polykrystalický křemík 

s přídavkem malého množství Dopantu (dotační činidla; jsou to stopové prvky, 

nečistoty, které se vkládají do látky a slouží ke změně jejich elektrických 

nebo optických vlastností), který určuje vlastnosti výsledného produktu, je roztaven 

v křemenném kelímku a do taveniny je ponořen monokrystalický zárodek. Regulací 

rychlosti tažení, teploty taveniny, otáček a řady dalších technologických parametrů 

se docílí toho, že atomy křemíku se postupně skládají do přesně definovaných poloh 

v krystalové mřížce a tvoří monokrystal o požadovaném průměru a vlastnostech. 

 Hodnocení parametrů se provádí po odřezání začátku a konce krystalu. 

 Řezání monokrystalu je další operací, při které se krystaly rozčlení, a to buď 

technologií řezání na pilách s vnitřním diamantovým bortem, nebo tzv. drátových 

řezačkách. 

 Zaoblování ostrých hran po nařezání zabraňuje vzniku výštipků a lomů 

při následných operacích. Pro zaoblování se využívá diamantový kotouček s drážkou 

požadovaného tvaru. 

 Lapování pomocí jemné suspenze kysličníku hlinitého z povrchu odstraňuje větší část 

narušení z řezání a zlepšuje geometrické parametry, jako je rovinnost. 

 Leptání ve směsi kyselin odstraňuje zbytková narušení po lapování. 

 Leštění je kombinace chemických a mechanických procesů, které vyleští povrch 

v kvalitě potřebné pro současnou výrobu polovodičových součástek. Poté se provádí 

série chemických a mechanických čistících kroků, při nichž se odstraňují zbytky 

leštící suspenze, stopové kontaminace i prachové částice. [16] 

Leptání 

Obecně můžeme leptání popsat jako chemicko-fyzikální proces, při kterém tvarujeme 

povrch leptaného materiálu. Vhodným leptadlem můžeme leptat všechny typy materiálů 

od vodičů, přes polovodiče až po dielektrické materiály. Nejvíce se však v mikroelektronice 

využívá leptání polovodičových materiálů k následujícím procesům: 

 čištění, leštění a odstraňování krystalových poruch, 

 ztenčování polovodičových substrátů, 

 v souvislosti s litografickým procesem, 

 diagnostice polovodičů a vyrobených struktur. 
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V technologii polovodičů se nejčastěji používají dvě rozdílné technologie leptání, 

tzv. mokrý a suchý proces leptání. V našem případě se jedná o proces mokrý, se kterým 

se také nejčastěji setkáme u technologie leptání pro zpracování křemíku. Mokrým procesem 

rozumíme chemické leptání, při němž roztok leptadla působí na leptanou látku tak, že dochází 

k reakci mezi leptadlem a povrchem leptané látky. Tuto reakci můžeme obecně rozdělit do tří 

následujících fází: 

 transport molekul leptadla a jejich absorpce k povrchu leptané látky, 

 chemická reakce mezi molekulami leptadla a molekulami leptané látky, 

 uvolnění produktů chemické reakce z povrchu leptané látky. [17], [18] 

3.3 Funkce zařízení 

V této kapitole zanalyzujeme požadovanou funkci zařízení, což je pro tvorbu softwaru 

klíčové. Budeme se zabývat formulací postupů, podle kterých programátor vytváří program. 

Algoritmus funkce zařízení je schematicky znázorněn vývojovými diagramy na obr. 3.5 a obr. 

3.6, v nichž jsou vyznačeny operace, které obsluha vykonává při práci se zařízením a jeden 

cyklus programu. [19], [20], [21] 

Jako první budou popsány operace, které musí obsluha vykonat manuálně, viz obr. 3.5. 

Celý proces začíná vložením leptané trubice/součástky do vany pro ně určené (trubice => 

Main pool, součástky => Small pool). Pokud obsluha vložila trubici do zařízení, je potřeba, 

aby tuto trubici spustila pomocí výtahu do vany a v případě vnitřního leptání založila trysku. 

Následně obsluha pomocí tlačítek na ovládacím panelu spustí kryt pracovního prostoru. Nyní 

spustí samotný proces stroje.  

Po skončení procesu stroje je zapotřebí vyzdvihnout trubici z vany a kryt vysunout do 

horní pozice. Veškeré úkony jsou ovládány tlačítky na ovládacím panelu. Na závěr obsluha 

vyjme ze stroje trubici/součástku, a tím dokončí jeden cyklus.  
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Obr. 3.5 Vývojový diagram operací obsluhy 

Nyní si popíšeme jeden cyklus programu znázorněný pomocí vývojového diagramu 

na obr. 3.6. Jako první musí obsluha vybrat recepturu programu podle toho, co a jak chce 

leptat. Po výběru potřebné receptury je program stlačením tlačítka na ovládacím panelu 

spuštěn. Dle receptury se program rozhoduje, zda bude provádět leptání v Main pool nebo 

v Small pool. 

Main pool 

Pokud je zvoleno leptání v Main pool, na základě předvolené receptury je rozhodnuto, 

zda bude leptání aktivováno ihned nebo bude přistoupeno přímo k oplachu. V případě, 

že je zvoleno leptání trubice, aktivuje se její rotace a následně se opět dle receptury volí 

mezi vnitřním + vnějším nebo pouze vnitřním leptáním. 

Proces leptání vnitřní + vnější znamená, že se vana až po horní čidlo napustí kyselinou 

a po dobu stanovenou recepturou zůstane napuštěna. Jakmile stanovená doba leptání uplyne, 

vana se vypustí, čímž se proces leptání ukončí a cyklus může pokračovat dále. 
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Proces leptání vnitřní aktivuje průtok kyseliny tryskou vsunutou do trubice. Zároveň 

se otevře odtokový ventil, aby se vana nezačala plnit, a kyselina mohla odtékat zpět 

do zásobníku. Kyselina proudí tryskou po dobu stanovenou recepturou, po uplynutí této doby 

je proces leptání završen a cyklus pokračuje dále. 

Po provedení leptání se aktivuje oplach trubice, který spočívá v napuštění vany, opět 

až po horní čidlo, vodou. Vana zůstane po dobu stanovenou recepturou napuštěna 

a po uplynutí této doby se vypustí. Napuštění se může několikrát opakovat, závisí na počtu 

opakování nastavených v receptuře. Pokud bude v receptuře nastaven nulový počet 

opakování, k oplachu nedojde a cyklus přejde k sušení. 

Po oplachu může následovat sušení trubice, v závislosti na nastavené receptuře. Sušení 

spočívá v tom, že se spustí dmychadlo s ohřívačem a přes trysky v Main pool začne proudit 

horký vzduch. Trubice je k tryskám, jež jsou umístěny ve střední poloze vany, dopravena 

pomocí výtahu. Po uplynutí pevně nastavené doby v programu se výtah spustí na válce 

pro otáčení trubice a ty trubici trochu pootočí. Následně výtah opět vyzvedne trubici 

do střední polohy a cyklus se opakuje, dokud neuplyne doba sušení nastavená v receptuře. 

Po sušení se cyklus programu ukončí a zařízení přejde do stavu Stop. 

Small pool 

Při výběru receptury pro leptání ve Small pool se provede Proces leptání Small pool. 

Ten je velmi podobný cyklu Main pool, rozdíl spočívá v tom, že zde nedochází k aktivaci 

rotace ani sušení, jelikož tyto funkce nebyly požadovány. 

Proces je velmi jednoduchý. Jako první se aktivuje leptání, vana Small pool se po horní 

čidlo hladiny naplní kyselinou a zůstane napuštěna po dobu nastavenou v receptuře. 

Po uplynutí této doby se vana vypustí a aktivuje se oplach. Nyní se vana opět po horní čidlo 

hladiny napustí, tentokrát však vodou, a zůstane napuštěna po dobu nastavenou v receptuře. 

Cyklus oplachu se opět může dle receptury několikrát opakovat. Po ukončení oplachu 

je i cyklus programu ukončen a zařízení přejde do stavu Stop. 
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Obr. 3.6 Vývojový diagram jednoho cyklu programu 

  



Bc. Jan Macháček  Diplomová práce 

 
35 

4 Vývojové prostředí 

Vývojové prostředí slouží vývojáři k vytvoření programu pro PLC automat. V současné 

době se pro programování využívají výhradně standardní počítače typu PC (stolní 

nebo přenosné) s potřebným programovým vybavením pro vývoj a ladění uživatelských 

programů (vývojové prostředí). Pouze výjimečně se pro malé systémy nebo při skromnějších 

podmínkách v terénu nabízí příruční programovací přístroje. 

PC s programovým vybavením a vývojovým prostředím umožňuje zápis programu, 

jeho opravy, překlad ze zdrojového kódu do kódu PLC, jeho přenos do PLC a ladění 

programu v reálným PLC (on line), včetně monitorování proměnných programu 

a technologických proměnných, krokování a trasování programu, s možností zobrazovat 

a měnit stavy aktuálních proměnných. 

Některá vývojová prostředí dovolují i přenos programu z PLC do programovacího 

přístroje i jeho zpětné přeložení. V některých vývojových prostředích je možná simulace PLC 

a ladění uživatelského programu na počítači (ladění v režimu off line). Tato možnost má 

význam z hlediska předběžného odladění programu a odstranění nejzávažnějších chyb 

bez rizika poškození technologie a s minimem ztrátových časů, ale také ve fázi, 

kdy technologie ještě není připravena. 

Vývojové prostředí různých firem se kromě souboru funkcí liší i svou přívětivostí 

a logickou uceleností obsluhy, způsobem dialogu, ztrátovými časy a mírou stresu, kterému 

je vývojový pracovník neboli programátor vystaven. [1], [22]  

V dané diplomové práci se budeme zabývat vývojovým prostředím firmy Unitronics, 

které slouží ke tvorbě programu pro PLC automaty řady Vision. Programové vybavení 

pro programování těchto PLC automatů poskytuje prostředí VisiLogic 9.8.31 vyvinuté firmou 

Unitronics. VisiLogic slouží k vývoji aplikací jak pro PLC, tak i HMI, provádí se zde 

i konfigurace hardwaru i komunikace, a dále je v něm možné provádět testování a ladění 

programů. 

4.1 Programovací prostředí 

Programování PLC automatu se provádí ve vývojovém prostředí VisiLogic 9.8.31, viz 

obr. 4.3, pomocí Ladder diagramu. Jde o grafický jazyk určený výhradně pro programování 

automatických systémů, který je užíván již od druhé světové války. Do dnešních dob 

je jedním z nejstarších a stále jedním z nejpopulárnějších jazyků, které jsou určeny 

k programování automatických systémů. Jeho základními prvky jsou kontakty, které mohou 

být typu A (NO – normally open) nebo typu B (NC – normally closed), dalšími prvky 

jsou výstupní relé, časovače a čítače. Příklad jednoduché funkce vytvořené pomocí Ladder 

diagramu lze vidět na obr. 4.1. V dnešní době je vybaven mnoha dalšími funkcemi, jako 

jsou diferencované kontakty, rozšířená instrukční sada a další, které umožňují masový rozvoj. 

[23], [24], [25], [26] 



Bc. Jan Macháček  Diplomová práce 

 
36 

 

Obr. 4.1 Ladder diagram 

V tomto vývojovém prostředí se při vytvoření nového projektu provádí konfigurace 

PLC výběrem ze škály nabízené výrobcem, a následně se přistupuje k výběru potřebných 

rozšiřujících modulů, které jsou použity v dané aplikaci, viz br. 4.2. Při konfiguraci lze 

provézt nastavení analogových vstupů a výstupů, přiřazení jejich adres a dále je možné popsat 

každý vstup a výstup, např. označit co ovládá nebo jaký snímač je k němu připojen. 

 

Obr. 4.2 Konfigurace PLC automatu 

Programovací prostředí VisiLogic 9.8.31 si nyní popíšeme podrobněji. Z našeho 

pohledu jde o velmi uživatelsky přívětivé prostředí, v němž se dá poměrně snadno 

zorientovat. Pro zjednodušení orientace popis rozdělíme na pět částí, viz obr. 4.3. 
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Obr. 4.3 Rozdělení programovacího prostředí 

Jako první si popíšeme prostor označený číslovkou 1., ve kterém se nachází záložka 

Project. Pomocí této záložky se v programu provádí všechny základní operace, jako jsou 

založení nového projektu, uložení, načtení už vytvořeného projektu atd. V tomto prostoru 

najdeme záložky především pro nastavení komunikace s PLC, nastavení vývojového 

prostředí, nápovědu a další nástroje pro zprávu programu. Jsou zde však i tlačítka 

pro kompilaci programu, nahrání programu do PLC, aktivaci online režimu atd. 

Pod záložkami na této liště se nachází téměř všechny nabízené funkce, najdete zde 

i programovací prvky Ladder diagramu nebo prvky pro tvorbu HMI.  

Prostor č. 2. slouží pro přepínání mezi podprogramy ve složce Ladder. Jsou zde však 

i další složky jako HMI, alarmy, trendy, DataTable atd. Slouží tedy především pro orientaci 

ve vývojovém prostředí, ale také ke snadnému vytváření nových podfunkcí, a to pouhým 

stisknutím pravého tlačítka myši, výběrem volby přidat podfunkci a zapsáním jejího názvu. 

Prostory označené číslovkou 3. jsou vyhrazeny pro výběr instrukcí k vytváření 

programu. Vyznačená vertikální lišta obsahuje základní prvky pro programování v Ladder 

diagramu jako jsou spínací a rozpínací kontakty, ale také prvky pro vytváření komentářů, 

přidávání networků nebo volání podprogramů atd. Horizontální lišta prostoru 3. obsahuje 

záložky se všemi instrukcemi a prvky, které jsou možné v tomto programovacím jazyce 

využít. Daný prostor tedy slouží k výběru instrukcí při programování a patří k jednomu 

z nejčastěji používaných. 
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Nyní přichází na řadu prostor 4., do kterého vkládáme instrukce vybrané v prostoru 3. 

a vytváříme zde program, podle něhož bude pracovat PLC automat. Vidíme zde networky, 

do kterých vkládáme prvky, ale také všechny komentáře, které zde můžeme vytvářet. Na levé 

straně lze vidět čísla networků a symboly informující o tom, zda byl daný network již 

zkompilován či nikoliv. 

Poslední částí prostředí VisiLogic je prostor 5., v němž jsou zobrazeny všechny 

operandy neboli proměnné, vstupy a výstupy, které si můžeme zobrazovat vygenerováním 

z levého sloupce, a díky tomu například snadno dohledat adresu vstupu, kterou potřebujeme 

zadat do programu. Dále jsou zde záložky pro přepínání mezi záložkami Watches, Find, 

Memory atd., zobrazují se zde také hlášky o průběhu kompilace či nahrávání do PLC.  

4.2 Vizualizační prostředí  

K vytváření vizualizací pro HMI rozhraní slouží totéž vývojové prostředí jako 

pro programování programu, a to VisiLogic 9.8.31. Do módu pro vizualizace se program 

přepne po tom, co na levé straně obrazovky přejdete ze složky Ladder (určené 

pro programování) do složky HMI (určené pro tvorbu HMI rozhraní). Program pak 

automaticky změní uživatelské rozhraní tak, aby se na místě prvků určených k programování 

zobrazovaly prvky pro tvorbu vizualizace, jak je možné vidět na obr. 4.4.  

Pro zjednodušení popisu si obrazovku opět rozdělme do pěti částí, stejně jako v případě 

popisu programovacího prostředí, viz obr. 4.4.  

 

Obr. 4.4 Rozdělení vizualizačního prostředí 
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Část obrazovky označená č. 1. se nemění, zůstává naprosto stejná jako v případě módu 

pro programování. Jejím popisem se tedy nebudeme znovu zabývat, viz předchozí kapitolu 

4.1 Programovací prostředí. 

I část 2. má prakticky stejnou funkci jako při programování, pohybujeme se tentokrát 

mezi jednotlivými obrazovkami vizualizace. Tato část nicméně slouží také pro návrat 

do programovacího prostředí, otevřením složky Ladder a kliknutím na některou z funkcí 

programu. 

Nyní se dostáváme k části označené číslem 3. Zde proběhla asi nejpodstatnější změna 

ve vývojovém prostředí. Jak si můžeme všimnout na obr. 4.4, zmizely prvky pro tvorbu 

programu a zobrazily se zde prvky pro návrh vizualizace, s jejichž pomocí se tvoří celá 

vizualizace. Jsou zde jednoduché prvky, jako např. čáry, kolečka, obdélníky, ale také různá 

tlačítka, rámečky pro zadávání nebo zobrazování číselných hodnot či textových polí. Je zde 

téměř vše, co programátor potřebuje pro tvorbu vizualizačního rozhraní. 

Následující část označená číslicí 4. je prostor, ve kterém programátor vytváří vizualizaci 

obrazovky. Tak jak ji zde navrhne, se zobrazí i na obrazovce HMI. Při vytvoření nové 

obrazovky se zde zobrazí prázdné okno s rámečkem, do něhož programátor dle potřeby 

vkládá jednotlivé prvky. 

Poslední prostor označený jako část 5. má stejnou funkci jako v případě programového 

prostředí popsaného v předchozí kapitole, viz 4.1 Programovací prostředí. Opět jsou zde 

zobrazeny paměťové proměnné, vstupy a výstupy, které je možné použít pro tvorbu 

vizualizace.  
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5 Návrh algoritmu pro PLC automat 

V této kapitole se budeme zabývat popisem funkce programu, vytvořeného 

ve vývojovém prostředí VisiLogic 9.8.31, který je určen pro zařízení na leptání křemíkových 

trubic. 

Program pro toto zařízení se skládá z několika podfunkcí, které jsou mezi sebou 

vzájemně propojeny pomocí proměnných, vstupů a výstupů. Program je možné vytvořit jako 

jednu velkou funkci, nicméně při rozsahu tohoto formátu je zde riziko, že by snadno mohl stát 

nepřehledným, což by mohlo zapříčinit vyšší chybovost programátora a špatnou orientaci 

v programu při odlaďování samotného stroje. Proto jsme zvolili jeho rozdělení do několika 

jednodušších funkcí, které budou mezi sebou propojeny a svou funkci budou plnit stejným 

způsobem, jako by se jednalo o jednu velkou funkci, avšak mnohem přehledněji. 

V následujících podkapitolách tedy budou jednotlivé funkce popsány samostatně. 

5.1 Hlavní funkce Main Routine 

Tato funkce je základní funkce programu tzv. Main Routine. Zde slouží pouze 

pro aktivaci všech podfunkcí, které je potřeba mít během chodu stroje aktivní. Jednotlivé 

funkce se aktivují pomocí příkazu Call subroutine.  

5.2 Podfunkce Logo 

Daná podfunkce slouží k zobrazení loga výrobce zařízení po jeho zapnutí na určitou 

dobu a k postupnému zobrazení názvu firmy výrobce. Funguje na principu cyklického 

zvyšování hodnoty proměnné MI0 přičítáním jedničky po jedné sekundě (inkrementací), 

viz obr. 5.1. Zvyšováním hodnoty této proměnné docílíme změny nápisu výrobce 

předdefinovanou v zobrazení HMI. Poté, co se zvýší hodnota proměnné na potřebnou 

velikost, což znamená, že název firmy byl zobrazen, je tato funkce resetována a dochází 

k přesměrování na obrazovku Monitor. Podfunkce se aktivuje vždy pouze jednou, 

a to při zapnutí zařízení.  

 

Obr. 5.1 Podfunkce Logo 
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5.3 Podfunkce Systém 

Tato podfunkce slouží k ovládání a přepínání stavu zařízení. Zařízení má několik stavů, 

kterými jsou např. Stop-bezpečnostní relé, Stop-porucha, Produkce atd. Tyto stavy 

se mezi sebou v závislosti na daných podmínkách přepínají. Při změně stavu se zde provádí 

také změna proměnné, která na hlavní obrazovce monitoru mění stavové hlášky stroje 

a poskytuje obsluze informace o stavu stroje. 

Další částí této podfunkce je Master Reset, který slouží k resetování všech funkčních 

proměnných při aktivaci stroje nebo při jeho resetu. Dojde k němu při podržení tlačítka Reset 

na ovládacím panelu po dobu pěti sekund nebo stisknutím tlačítka Stop na HMI panelu, pokud 

je zařízení ve stavu Stop – tehdy lze také přejít do stavu produkce pomocí tlačítka Proces 

na ovládacím panelu. Funkce programu je vyznačena vývojovým diagramem na obr. 5.2. 

Na obr. 5.2 lze vidět, že po zapnutí stroje musí dojít ke stisknutí tlačítka Reset, díky 

kterému se provede reset bezpečnostního relé, a tím se aktivuje napájení všech periferií, 

které jsou připojeny k rozšiřujícím modulům PLC. Při zapnutí stroje, před stiskem tlačítka 

Reset, se však zobrazí na obrazovce Monitor stav Stop-bezpečnostní relé. Tento stav je 

na obrazovce zobrazen do doby, než obsluha stiskne tlačítko Reset. Po dobu setrvání zařízení 

ve stavu Stop--bezpečnostní relé s ním nelze manipulovat, protože bezpečnostní relé odpojilo 

napětí od všech snímačů a akčních prvků. Je to z důvodu bezpečnosti a ochrany obsluhy 

před nežádoucím poraněním elektrickým proudem. Toto relé se dá opět vypnout pomocí 

Emergency Stop, čímž se všechny periferie odpojí od přívodu elektrického proudu. 

Po stisknutí tlačítka Reset systém přejde do stavu Stop a provede se načtení receptury, 

která je uložena v DataTables jako datová tabulka. Výběr receptury je určen pomocí 

proměnné (čísla). Tato proměnná určuje, který řádek datové tabulky se má načíst. Načítání 

probíhá tak, že hodnoty proměnných nastavené v datové tabulce se přepíšou na hodnoty 

proměnných, které jsou použity v programu. Takovým způsobem lze jednoduše měnit celou 

řadu parametrů procesu pomocí přepnutí z jedné receptury na druhou.  

Poté, jak lze vidět na obr. 5.2, se provede kontrola absence poruch. Pokud by nastala 

některá z poruch, systém vyhlásí ihned stav Stop-porucha. V případě, že proces již probíhá, 

je neprodleně ukončen a zařízení přechází do stavu Stop-porucha. Pro zjištění chyby, 

která nastala, je zapotřebí přejít na obrazovku Poruchy, kde se tato závada vysvítí červeně. 

Poté se očekává, že obsluha zdroj poruchy odstraní, popřípadě zavolá odborného servisního 

technika, který její zdroj odstraní. Teprve až po opravě poruchy by obsluha měla opět 

stisknout tlačítko Reset, a tím vyvolat návrat do výchozího nastavení. Pokud však poruchový 

stav setrvává, systém zůstane ve stavu Stop-porucha. Pokud byla porucha odstraněna, systém 

přejde do stavu Stop. 

Nyní se v obr. 5.2 vrátíme o krok zpět, k rozhodování o poruše, a pokračujeme tak, 

že porucha nenastala a vše je v pořádku. Máme tedy zařízení ve stavu Stop a čekáme na stisk 

tlačítka Process, které nám odstartuje celý proces systému. Na obrazovce Monitor můžeme 

před samotným spuštěním procesu změnit recepturu, podle které se provádí následující proces 

leptání, pomocí tlačítek plus a mínus. Během chodu programu se nicméně přítomnost poruch 
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neustále zjišťuje, a pokud je porucha odhalena, systém okamžitě přechází do stavu  

Stop-porucha a zastavuje proces leptání. 

Pokud vše proběhlo v pořádku a celý proces leptání byl završen, program se ukončí, 

na  obrazovce se objeví pomocná hláška Konec programu a systém přejde do stavu Stop. 

 

Obr. 5.2 Vývojový diagram funkce Systém 
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Podfunkce Systém dále obsahuje ovládání akustické a světelné signalizace majáku 

na ovládacím panelu. Pomocí tohoto ovládání se řídí aktivace zelené a červené signalizace. 

Červená signalizace svítí v případě, že stroj opouští stav produkce a je ve stavu ukončení 

produkce, nebo bliká, pokud nastala porucha. Dále zelená signalizace svítí, když je systém 

ve stavu produkce, případně bliká, pokud je systém ve stavu stop. Dalším signalizačním 

prvkem je akustický maják, který se aktivuje v případě, nastala-li porucha, v tuto chvíli 

akustická siréna vydává přerušovaný zvuk s periodou jedné sekundy. Akustická signalizace 

se také spouští v průběhu samotného procesu leptání, kdy obsluhu informuje zvukovým 

signálem například při ukončení leptacího cyklu. Akustickou signalizaci je možné deaktivovat 

pomocí tlačítka s nápisem Sirena OFF/ON na obrazovce Monitor. 

Podfunkce Systém obsahuje také funkci pro načtení receptury při změně receptury 

pomocí tlačítek na obrazovce Monitoru. Na obr. 5.3 můžeme vidět proces načtení receptury 

z DataTables. Ten se realizuje při stisku plus (MB131) nebo mínus (MB130) na obrazovce 

Monitor a v případě, je-li číslo receptury MI20 od 0 do 99, dojde k přičtení nebo odečtení 

jedničky a poté k aktivaci načtení receptury pomocí paměťového bitu MB15. Jakmile se tento 

bit aktivuje, provede se pomocí funkce DataTables read row načtení parametrů receptury 

do proměnných využívaných v procesu. Po načtení parametrů se aktivuje bit MB132, pomocí 

něhož se aktivuje převod hodnoty časovačů (TD) do proměnných Memory Long Integer 

(ML). Díky tomuto převodu získáme hodnotu času vyjádřenou jako číslo, které následně 

budeme moci využít v programu pro porovnávání. 

 

Obr. 5.3 Načtení receptury 
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Pro nastavení funkce DataTables read row je nezbytné ve složce DataTables 

předem založit datovou tabulku, kde si vytvoříme všechny proměnné, které budou 

v této tabulce obsaženy. Následně je zapotřebí dvojklikem na tuto funkci vyvolat zobrazení 

okna, v němž lze z aktivní lišty vybrat tabulka (Table), ze které bude prováděno čtení, 

v našem případě z tabulky Receptura. Zde nastavíme proměnou MI, díky které určíme řádek, 

který se má načíst. Dále si zde musíme určit proměnné, do kterých se tyto parametry načtou, 

tyto proměnné se dále využívají v procesu jako standartní časovače, čísla nebo bity, 

jejich hodnota se změní pouze při načtení receptury. 

 

Obr. 5.4 Nastavení proměnných pro načtení receptury 

Další funkcí obsaženou v podfunkci Systém je ovládání předního krytu pracovního 

prostoru a výtahu trubic pomocí tlačítek na ovládacím panelu. Tato funkce je velice 

jednoduchá, kryt otevírá za podmínek, že jsou napájeny periferie a systém je v jednom 

z následujících stavů – buď ve stavu Stop, nesmí běžet program, nebo pokud se vyskytla 

chyba. 

Jak již bylo výše zmíněno, podfunkce Systém obsahuje Master Reset pro resetování 

všech potřebných proměnných pro uvedení do původního stavu. Pokud například nastala 

porucha během procesu a zařízení bylo přepnuto do stavu Stop, mohou být některé proměnné 

ve stavu, který by mohl způsobit havárii stroje při odstartování nového procesu. Z tohoto 

důvodu je nutné pomocí funkce Vector Fill provést Master Rese. 

 

  



Bc. Jan Macháček  Diplomová práce 

 
45 

5.4 Podfunkce PIN 

Podfunkce PIN slouží pouze k tomu, aby bylo možné zobrazit obrazovku pro zadání 

vstupního hesla na obrazovky uzamčené heslem. Program je koncipován tak, aby k přístupu 

na více obrazovek využíval jen jedno přístupové heslo. V praxi by to mělo fungovat tak, 

že po stisknutí některého z tlačítek v Menu pro přechod na žádanou obrazovku, např. Edit 

Recipe, se nejdřív zobrazí obrazovka pro zadání hesla v případě, že je heslo pro přístup 

na danou obrazovku vyžadováno. Tehdy se zároveň s aktivací obrazovky PIN aktivuje bitová 

proměnná, pomocí níž se provede výběr obrazovky, která se má zobrazit po zadání správného 

vstupního hesla. Na některé z obrazovek je však možné přejít pouze ve chvíli, kdy systém 

není v produkci. Přístup na obrazovky zabezpečené heslem je tedy možné získat pouze tehdy, 

když proces není aktivní. 

5.5 Podfunkce Poruchy 

Podfunkce Poruchy slouží ke kontrole celého stroje a má za úkol identifikovat 

jeho poruchy. Identifikace spočívá v kontrole všech snímačů, v případě, že některý 

ze snímačů přestane fungovat nebo například nezareaguje v momentě, kdy má, dojde 

k ohlášení poruchy systému a zařízení přejde do stavu Stop-Porucha. Kromě kontroly 

snímačů je prováděna také kontrola všech jističů napájení, která ohlásí poruchový stav tehdy, 

když některý z jističů odpojí napájení. Všechny vzniklé poruchy je možné zobrazit 

na obrazovce Poruch. 

Na následujícím obr. 5.5 můžeme vidět poruchu, která informuje o nedostatečném 

napnutí pásků předního krytu. Tyto pásky jsou celkem dva a zvedají přední kryt pracovního 

prostoru. Pokud dojde k přerušení jednoho z nich, je z důvodu zachování bezpečnosti obsluhy 

a pro případ, že by přední kryt spadl, vyhlášena porucha. Jelikož se někdy pásek 

při manipulaci s krytem rozkmitá a snímač hlásí, že pásek není, byť na krátkou chvíli, napnut, 

je třeba tyto záchvěvy ošetřit časovačem. Ten vyhlásí poruchu až po určité stanovené době, 

v jejímž průběhu byl pásek v nenapnutém stavu. 

 

Obr. 5.5 Podfunkce Porucha – Poruchy napnutí pásků předního krytu 
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5.6 Podfunkce Program 

Podfunkce Program je jedna z hlavních podfunkcí, protože prostřednictvím 

něho dochází k regulaci hlavního cyklu. Tato podfunkce řídí celé zařízení, zajišťuje 

rozhodování na základě receptury, tj. co se bude dít během cyklu, a aktivuje všechny další 

potřebné podfunkce. Samotná podfunkce Program je vytvořená tak, aby se dala jednoduše 

editovat, a tudíž snadno upravit chod cyklu, popřípadě změnit posloupnost celého cyklu. 

Jednoduché editování je zaručeno tím, že je v podfunkci Program obsažen nespočet malých 

funkcí aktivujících podfunkce. Každá z těchto malých funkcí je označena číslem, které udává 

číslo instrukce; posloupnost instrukcí je uložena v DataTable. Při aktivaci cyklu se načte 

první instrukce z DataTable, která aktivuje některou z malých funkcí, po vykonání 

této funkce se opět vyčte následující instrukce, čímž se spustí opět jiná z malých funkcí. 

Program je díky jednoduché změně posloupnosti instrukcí v DataTable snadno editovaný.  

Na následujícím obr. 5.6 můžeme vidět cyklus pro vyčtení instrukce z DataTable, 

která je v této tabulce uložena jako číslo. Tento cyklus funguje tak, že si při aktivaci vyčte 

podle relativní adresy instrukci z tabulky a podle této instrukce aktivuje potřebný bit 

pro aktivaci žádané funkce. Cyklus poté čeká na ukončení aktivované funkce, 

po jejím ukončení provede inkrementaci relativní adresy pro vyčtení následující instrukce, 

opět aktivuje vyčtení instrukce z DataTable a poté co se instrukce znova vyčte, 

se podle ní opět aktivuje potřebný bit. Tímto způsobem cyklus pro aktivování malých funkcí 

postupuje až do té doby, dokud se nevyčtou všechny instrukce a neaktivuje se poslední 

funkce, která ukončí cyklus vyčítání instrukcí. 

 

Obr. 5.6 Podfunkce Program – vyčítání instrukcí z DataTable 
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Na dalším obrázku, viz obr. 5.7, lze vidět dvě malé funkce podfunkce Program, 

které slouží k aktivaci funkce načtení receptury z DataTable. Jako první zde můžeme vidět 

malou funkci označenou číslem instrukce 36, která aktivuje cyklus načtení receptury a poté 

instrukci 37, která čeká na ukončení cyklu načtení receptury. Tímto způsobem jsou vytvořeny 

i další malé funkce, které aktivují jiné funkce potřebné ke správnému chodu celého cyklu 

zařízení. 

 

Obr. 5.7 Podfunkce Program – malé funkce 

5.7 Podfunkce Set Recipe 

Podfunkce Set Recipe je aktivována až po vstupu na obrazovku pro nastavení receptury. 

Tato podfunkce slouží k zapsání nastavené receptury na obrazovce pro nastavení receptury 

do DataTable – Receptura na správnou pozici. Má také za úkol zobrazení žádané receptury 

na obrazovce pro nastavení receptury tak, abychom mohli potřebnou recepturu zkontrolovat 

a následně editovat. 

5.8 Podfunkce Makra 

Podfunkce Makra je určená především pro aktivaci jednotlivých akčních prvků 

a zobrazovacích prvků na obrazovkách při aktivaci. Například při aktivaci přívodu vody 

do Main pool se aktivuje potřebný ventil a ve funkčním schématu na monitoru se vysvítí 

potrubí. 

5.9 Podfunkce Rotation tube 

Podfunkce Rotation tube je určena především pro aktivaci rotace trubice při leptání. 

Pomocí této podfunkce se nastavují rychlosti otáčení, které si můžeme zvolit v nastavení 

receptury. V této aplikaci jsou přednastaveny celkem čtyři rychlosti, ty jsou nastaveny 

ve frekvenčním měniči a přepínání mezi nimi je zprostředkováno pomocí dvou výstupů 

z PLC. V receptuře však nastavujeme rychlost pomocí čísla od 0 do 4, kdy 0 znamená, 

že se trubice neotáčí, rychlost 1 je nejpomalejší a rychlost 4 je nejrychlejší. Rozhodovací 

logiku pro aktivaci požadovaných výstupů zprostředkovává podfunkce Rotation tube. 
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5.10  Podfunkce Drying 

Podfunkce Drying obsahuje cyklus pro sušení. Tato podfunkce má za úkol aktivovat 

dmychadlo a poté co bude pomocí snímače zaručen průtok, aktivovat ohřívač vzduchu. 

Mezi kompetence této funkce patří i vyzvednutí trubice do polohy pro sušení a její otáčení. 

Cyklus funguje tak, že aktivuje dmychadlo, poté průtokový ohřívač a následně trubici 

pomocí výtahu vyzvedne do polohy sušení. V této poloze trubice zůstane po stanovenou dobu 

a než ji výtah opět spustí do vany a položí na válečky pro otáčení, které trubici pootočí 

a výtah ji následně opět vyzvedne do polohy k sušení. Tento cyklus se opakuje po časovačem 

nastavenou dobu, po jejímž uplynutí program ukončí sušení, nezávisle na tom, v jaké části 

cyklu se nachází a provede se dochlazení ohřívače a vypnutí dmychadla. 

5.11  Podfunkce Inside etching 

Podfunkce Inside etching je učena k řízení cyklu pro vnitřní leptání trubice. Tato funkce 

je aktivována, pokud je v receptuře nastavena hodnota časovače leptání větší než nula. 

Po aktivaci této podfunkce se dle receptury rozhodne, zda se má aktivovat rotace či nikoliv, 

následně se otevřou ventily pro vnitřní leptání a aktivuje se čerpadlo pro přívod leptacího 

média. Poté se aktivuje časovač leptání, který dle receptury určuje, jak dlouho se bude 

provádět vnitřní leptání trubice. 

5.12 Podfunkce Inside rinsing 

Podfunkce Inside rinsing je funkce pro vnitřní oplach trubice, slouží pro oplach trubice 

po vnitřním leptání. Cyklus oplachu je totožný s cyklem vnitřního leptání, který je popsán 

v předchozí kapitole, jen s tím rozdílem, že namísto kyseliny proudí do trysky destilovaná 

voda. Tím pádem dochází k aktivaci ventilů sloužících pro přívod destilované vody a čerpadlo 

se nemusí aktivovat, protože voda je do systému přiváděna již pod tlakem z centrálních 

rozvodů v laboratoři, kde bude zařízení umístěno. 

5.13  Podfunkce Outside etching 

Podfunkce Outside etching je funkce pro vnější a vnitřní leptání trubice. Je téměř 

shodná s podfunkcí pro vnitřní leptání s tím rozdílem, že se namísto vstřikování kyseliny 

do vnitřku trubice tryskou, se kyselinou napustí plný Main pool, leptání probíhá dle nastavené 

doby. Po ukončení leptání se Main pool vypustí. 

Cyklus této podfunkce funguje tak, že jako první se zkontroluje, zda je aktivovaná 

rotace podle žádané rychlosti otáčení v receptuře, pokud je nastavená rychlost větší než 0, 

aktivuje se rotace trubice. Následně se aktivují ventily a čerpadlo pro plnění kyselinou, 

a vyčká se, až se Main pool naplní na maximální hladinu. Poté se aktivuje časovač 

pro počítání doby leptání, po uplynutí doby nastavené pro leptání v receptuře se začne Main 

pool vypouštět. Po vypuštění Main pool se deaktivuje rotace trubice a cyklus leptání 

se ukončí. 
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Na obr. 5.8 můžeme vidět vývojový diagram podfunkce Outside etching. Z tohoto 

vývojového diagramu je funkce naprosto zřejmá. 

 

Obr. 5.8 Podfunkce Outside etching – cyklus leptání 

5.14  Podfunkce Outside rinsing 

Podfunkce Outside rinsing je funkce pro vnější a vnitřní oplach trubice destilovanou 

vodou. Cyklus této podfunkce je naprosto shodný s podfunkcí Outside etching s tím rozdílem, 

že namísto kyselinou se Main pool plní destilovanou vodou. 

5.15  Podfunkce Small pool etching 

Podfunkce Small pool etching je funkce pro leptání ve Small pool. Cyklus je opět 

obdobný jako v případě podfunkce Outside etching s tím rozdílem, že se zde neaktivuje 

rotace, jelikož Small pool slouží především k leptání malých součástek, které rotaci při leptání 

nepotřebují, a proto nebyly rotační prvky do Small pool implementovány. 

Cyklus začíná tak, že jako první se aktivují ventily a čerpadlo pro napouštění Small pool 

kyselinou. Napouštění pokračuje, dokud hladina v malé vaně nedosáhne maximální hladiny. 

V tuto chvíli se aktivuje časovač pro měření doby leptání nastavené v parametrech receptury 

a po uplynutí této doby se aktivují ventily pro vypouštění Small pool. Poté co dojde 

k vypuštění vany, se cyklus Small pool etching ukončí. 
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5.16  Podfunkce Small pool rinsing 

Podfunkce Small pool rinsing je určena pro oplach ve Small pool. Tato podfunkce 

má stejný cyklus jako podfunkce Small pool etching s rozdílem, že namísto kyseliny se Small 

pool napouští destilovanou vodou. 

5.17  Podfunkce Service main pool 

Podfunkce Service main pool je určena k aktivaci různých funkcí vany Main pool 

samostatně. Tato podfunkce je aktivovaná pouze tehdy, dokud je aktivní obrazovka Service 

main pool. Podfunkce má za úkol aktivovat například jednotlivé funkce pro napouštění 

či vypouštění, aktivaci rotace, změnu rychlosti otáčení atd. 

Na obr. 5.9 můžeme vidět jednu z funkcí, které obsahuje podfunkce Service main pool. 

Tato funkce má za účel aktivovat plnění vany Main pool pomocí trysky pro vnitřní leptání 

po stisku tlačítka na obrazovce. Pomocí této funkce se aktivují potřebné ventily a čerpadlo 

pro čerpání kyseliny. Po opětovném stisknutí tlačítka se plnění vany deaktivuje, popřípadě 

k deaktivaci dojde, pokud vana dosáhne maximální hladiny. 

 

Obr. 5.9 Podfunkce Service main pool – napouštění vany kyselinou pomocí trysky pro Inside etching 

5.18  Podfunkce Service small pool 

Podfunkce Service small pool má stejnou funkci jako podfunkce Service main pool. 

Je aktivována za podmínky, že je zobrazena obrazovka Service small pool. Protože vana 

Small pool nemá tolik funkcí, je zde jenom pár aktivačních funkcí jako je plnění kyselinou, 

vodou a vypouštění do tanku či odpadu. 

5.19  Podfunkce Service tank 

Podfunkce Service tank slouží stejně jako podfunkce Service main pool a Service small 

pool k aktivaci jednotlivých funkcí pro ovládání tanku. Tato podfunkce provádí aktivaci 

funkcí pro vypouštění tanku do odpadu nebo kontejneru, napouštění tanku a oplach vany 

destilovanou vodou.  
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6 Návrh HMI vizualizace 

V této kapitole se budeme zabývat popisem vizualizací HMI vytvořených ve vývojovém 

prostředí VisiLogic 9.8.31 pro zařízení na leptání křemíkových trubic. 

HMI rozhraní pro toto zařízení tvoří několik obrazovek, které se mezi sebou tlačítky 

přepínají. Každá z těchto obrazovek byla navržena tak, aby bylo její ovládání i celková 

orientace na ní co možná nejvíce intuitivní. Jednotlivé obrazovky mají za úkol umožnit 

obsluze obsluhovat stroj co možná nejjednodušeji a zároveň kontrolovat všechny možné stavy 

a poruchy. Také musí umožnit servisním mechaniků manipulaci s jednotlivými prvky zařízení 

pro potřebu jejich seřízení či opravy. Dále by měly zabezpečit nastavení všech potřebných 

parametrů pro správné nastavení technologického procesu, který nastavuje technolog. Z toho 

plyne, že je třeba zamezit přístup k některým obrazovkám například obsluze, která pouze 

obsluhuje již přednastavený stroj. Pro tyto účely slouží přístupové hesla, zadání těchto hesel 

však musí také zajistit obrazovky. Z popisu můžete vyčíst, že na HMI rozhraní se nebude 

zobrazovat pouze jedna obrazovka, ale bude jich zde více. Nyní si tedy popíšeme jednotlivé 

obrazovky, jak a co ovládají nebo zobrazují. 

Na následujícím obr. 6.1 můžeme vidět blokové schéma HMI rozhraní, které vyjadřuje 

stromovou strukturu obrazovek. Pomocí této struktury se jednoduše vyčte, jak se dostaneme 

na žádanou obrazovku. Dále si budeme popisovat jednotlivé obrazovky. 

 

Obr. 6.1 Blokové schéma HMI rozhraní 

6.1 Obrazovka Start-Up 

Obrazovka Start-Up slouží k zobrazení loga a názvu firmy výrobce. Tato obrazovka 

se zobrazí vždy po zapnutí zařízení a postupně se zobrazí logo a po písmenkách se vykresluje 

Monitor

Menu

PIN

Service
Tank

Service
Main pool

Service
Small pool

Other
Parametrs

Edit
Recipe

Failures

Set
PIN

Start-Up



Bc. Jan Macháček  Diplomová práce 

 
52 

název firmy. Poté, co se název firmy zobrazí celý, na HMI se zobrazí obrazovka Monitor. 

Ve vrchní části obrazovky můžeme vidět rámeček, který obsahuje název zařízení Automatic 

tube etching machine, na levé straně rámečku je zobrazen aktuální datum, na pravé straně 

aktuální čas. 

 

Obr. 6.2 Start-Up obrazovka 

6.2 Obrazovka Monitor 

Další obrazovkou je Monitor. Tato obrazovka se zobrazí po zobrazení obrazovky  

Start-Up a slouží k hlavnímu ovládání zařízení obsluhou. Jsou zde zobrazeny potřebné 

informace pro práci se zařízením – vybírá se zde receptura, aktivuje se cyklus plnění 

nebo vyprázdnění tanku, přepíná se na obrazovku Menu nebo se program pomocí tlačítka 

Stop zastaví. 

Na obr. 6.3 můžeme vidět zjednodušené schéma zařízení, v němž je naznačen například 

pohyb výtahu nebo krytu. Dále tu jsou vyznačeny vany Small pool a Main pool, přívody 

a odpady kyseliny, vody a vzduchu. Můžeme zde však vidět i různé kontrolky, které zobrazují 

aktuální stav čidla, zda je aktivní či nikoliv. Toto schéma zabírá horní pravou část obrazovky. 

Nad tímto schématem je zobrazen rámeček s nápisem obrazovky Monitor, aktuálním datem 

a časem. V levé horní polovině je možné pomocí tlačítek plus a mínus přepínat jednotlivé 

receptury, jejichž parametry jsou zobrazeny v šedém rámečku přímo pod tlačítky. Ve spodní 

polovině obrazovky jsou tlačítka pro plnění a vypouštění tanku, Next, Menu, Stop a Siréna 

OFF. Mezi tlačítky jsou umístěna dvě pole, první zobrazuje stav systému například Ready, 

Stop, Příprava atd., druhé pole slouží k zobrazení systémových hlášek, které informují 

obsluhu kupříkladu o tom, že kryt není při pokusu o zapnutí procesu uzavřen či o tom, 

že plnění tanku je aktivní apod. 
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Obr. 6.3 Obrazovka Monitor 

Výběr receptury – pomocí tlačítek plus a mínus 

se provede výběr receptury. Každá navolená 

receptura má přiřazeno své číslo. 

Zobrazení parametrů receptury – zde 

se zobrazují parametry vybrané receptury. 

V případě, že u některého z parametrů udávaného 

v čase je čas 00:00:00, znamená to, že tento 

proces neproběhne. U parametru rotace 

0 znamená, že rotace zapnuta nebude. 
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Filling tank - tlačítko pro aktivaci funkce plnění tanku pomocí Main pool. 

Stiskem se zapne a druhým stiskem se vypne. 

Release tank – tlačítko aktivace cyklu pro vypuštění tanku do kontejneru 

a vypláchnutí tanku. Stiskem se cyklus aktivuje, po uběhnutí cyklu vypuštění 

a opláchnutí se cyklus sám vypne a tlačítko se přepne zpět do vypnuté pozice. 

V případě, že by byla potřeba vypnout cyklus dříve, vypouštění je možné 

opětovným stiskem tlačítka deaktivovat. 

Next – tlačítko pro potvrzení pokračování v procesu. Zobrazí se, pouze pokud 

je potřeba potvrdit pokračování během procesu. 

Pole 1 – dává informaci o stavu 

systému. 

Pole 2 – zde se zobrazují pomocné 

systémové hlášky, které informují 

operátora o stavu zařízení. 

 

Menu – tlačítko pro zobrazení Menu. 

STOP - tlačítko pro zastavení procesu a stroje. 

Sirena ON/OFF – tlačítko pro deaktivaci sirény. 

Instrukce – udává instrukci programu. Slouží k určení, kde se program nachází 

pro identifikaci problému s procesem. 

Small pool – zobrazuje hladiny a obsazenost. 

1. Kontrolka horní hladiny Small pool; tmavě modrá = hladina není na snímači; 

zelená = hladina je na snímači. 

2. Kontrolka dolní hladiny Small pool; tmavě modrá = hladina není na snímači; 

zelená = hladina je na snímači. 

3. Kontrolka zobrazující obsazenost Small pool. 
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 Main pool – zobrazuje stavy vany Main pool, které jsou popsány níže a číselně 

vyznačeny ve schématu, viz obr. 6.4. 

1. Trubice v horní poloze – tmavomodře je v poloze, neviditelná není v poloze. 

2. Trubice v prostřední poloze – tmavomodře je v poloze, neviditelná není v poloze. 

3. Trubice ve spodní poloze –tmavomodře je v poloze, neviditelná není v poloze. 

4. Fukary horkého vzduchu – šedé jsou neaktivní, při aktivaci se rozsvítí zeleně. 

5. Rotace trubic – světlemodře je neaktivní, při aktivaci se rozsvítí zeleně. 

6. Lifter – při aktivaci se rozsvítí žlutě. 

7. Horní hladina – neaktivní zvýrazněna světlemodře, aktivní zeleně. 

8. Potrubí – při aktivaci se rozsvítí zeleně. 

9. Spodní hladina – neaktivní světlemodře, aktivní zelená. 

10. Tryska při Inside etching – aktivní tryska se zobrazuje červeně. 

11. Šipka nahoru – zobrazuje směr pohybu výtahu nahoru, zobrazí se při pohybu 

výtahu. 

12. Šipka dolů – zobrazuje směr pohybu výtahu dolů, zobrazí se při pohybu výtahu.  

 

 

Obr. 6.4 Main pool schéma na obrazovce Monitor 
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  Schéma – zobrazuje stavy v celém zařízení včetně Main pool a Small pool, které již 

byly podrobně popsány výše. Ve schématu zobrazeném na obr. 6.5 jsou označeny zbylé 

kontrolky, které v předchozích částech nejsou popsány, opět jsou zde popsány a číselně 

označeny. 

1. Napnutí pravého pásu předního krytu – zelená = v pořádku, červená = špatně. 

2. Trubice vedení horkého vzduchu k sušení. 

3. Kontrolka správného proudu vzduchu – zelená = proudí, červená = neproudí. 

4. Kontrolka aktivace dmychadla – šedá = neaktivní, zelená = aktivní. 

5. Kontrolka aktivace ohřevu – modrá = neaktivní, zelená = aktivní. 

6. Kontrolka alarmu ohřívače – červená = aktivní alarm, modrá = v pořádku. 

7. Potrubí pro dopravu kyseliny a vody – při aktivaci se zeleně rozsvítí.  

8. Snímač hladiny pro havárii v chemickém prostoru se zásobníkem – červená = havárie, 

tmavě modrá = v pořádku.  

9. Potrubí pro vypuštění tanku do kontejneru či odpadu – při aktivaci se rozsvítí zeleně. 

10. Graf zobrazující množství kyseliny v nádrži, zeleně vyznačené hladiny jsou 

v pořádku, červeně vyznačené jsou kritické. 

11. Snímač maximální hladiny v tanku – zelená = v pořádku, červená = dosažena 

maximální hladina. 

12. Kontrolka aktivace pumpy kyseliny – tmavě modrá = neaktivní, zelená = aktivní. 

13. Signalizace přívodu vody do potrubí – při aktivaci se rozsvítí zeleně. 

14. Signalizace zavřeného předního krytu pracovního prostoru – zelená = zavřen, 

červená = otevřen. 

15. Šipka dolů znázorňuje pohyb předního krytu dolů, zobrazí se při pohybu. 

16. Šipka nahoru znázorňuje pohyb předního krytu nahoru, zobrazí se při pohybu. 

17. Napnutí levého pásu předního krytu, zelená = v pořádku, červená = špatně.  

 

 

Obr. 6.5 Schéma celého stroje na obrazovce Monitor 
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6.3 Obrazovka Menu 

V této kapitole se budeme zabývat popisem obrazovky Menu zobrazené na obr. 6.6., 

která slouží pro přechod na další obrazovky. Jsou zde pouze tlačítka pro přepnutí 

na obrazovku Edit Recipe, Other parametrs, Service a Failures, pomocí nichž se lze dostat 

na požadované obrazovky, kupříkladu na obrazovku poruch (Failures). Je zde také tlačítko 

ESC sloužící pro vrácení zpět na obrazovku Monitor. V horní části je rámeček obsahující 

aktuální datum, čas a název obrazovky. 

 

Obr. 6.6 Obrazovka Menu 

ESC – tlačítko pro vrácení se zpět na Monitor. 

 

Edit Recipe – tlačítko pro skok na obrazovku nastavení receptury.  

Pro vstup do nastavení receptury je třeba zadat heslo. 

Other Parametrs – tlačítko pro skok na obrazovku nastavení parametrů. 

Pro vstup do nastavení parametrů je třeba zadat heslo. 

Service – tlačítko pro skok na obrazovku Servis. Pro vstup je potřeba znát 

heslo. 

Failures – tlačítko pro skok na obrazovku Poruch. 
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6.4 Obrazovka PIN 

Obrazovka PIN slouží k zadávání hesla pro vstup na obrazovky chráněné heslem. 

Tato obrazovka se zobrazí po stisku tlačítek Edit Recipe, Other Parametrs nebo Servis 

na obrazovce Menu. Tyto tři obrazovky jsou chráněny heslem. Pro zadání hesla je zapotřebí 

kliknout na pole s hvězdičkami, která vyvolá klávesnici pro zadání hesla., to je nutno potvrdit 

tlačítkem Enter. Pokud je heslo správné, požadovaná obrazovka se ihned zobrazí. Jestliže 

bylo heslo zadáno špatné, zůstane zobrazena obrazovka PIN a je vyžadováno zadání 

správného hesla. Obrazovku Menu je v této chvíli možno vyvolat stiskem klávesy ESC 

na obrazovce. HMI panel obsahuje i hardwarová tlačítka. Při stisku hardwarového ESC 

se zobrazí obrazovka Monitor. 

 

Obr. 6.7 Obrazovka PIN 
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6.5 Obrazovka Set PIN 

Další obrazovkou je obrazovka Set PIN, která vypadá stejně jako obrazovka PIN 

a slouží k nastavení hesla, kterým jsou obrazovky chráněny. Na tuto obrazovku se dostaneme 

pomocí tlačítka na obrazovce Other Parametrs a pomocí tlačítka ESC na obrazovce se opět 

vrátíme zpět na tuto obrazovku. Při stisku pole s čísly se zobrazí klávesnice pro zadání 

nového hesla. Poté co je nové heslo zadáno je nutné potvrdit jej tlačítkem Enter, čímž zmizí 

klávesnice. Stiskem tlačítka ESC se z této obrazovky odejde. 

 

Obr. 6.8 Obrazovka Set PIN 

6.6 Obrazovka Other Parameters 

Tato obrazovka slouží k nastavení základních parametrů zařízení, které nesouvisí 

s recepturou, ale jsou potřebné pro jeho správnou funkci. V našem případě se zde nastavují 

časovače pro vypouštění van, popřípadě délky sprchování zásobníku atd. Z této obrazovky 

se můžeme rovněž dostat na obrazovku pro nastavení hesla, tedy obrazovku Set PIN, 

a to pomocí stisku stejnojmenného tlačítka. Tlačítko ESC na obrazovce vyvolá návrat 

na obrazovku Menu, hardwarové tlačítko ESC nám umožní dostat se na obrazovku Monitor. 

Na obr. 6.9 si tuto obrazovku můžeme prohlédnout. 
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Obr. 6.9 Obrazovka Other Parameters 

Dotykem tohoto políčka lze navolit dobu trvání potřebného parametru.  

Po dotyku se na obrazovce zobrazí klávesnice, pomocí níž lze  

požadovaný čas nastavit. 

Set PIN – tlačítko pro skok na obrazovku pro nastavení PINu. 

ESC – tlačítko pro skok zpět do Menu. 

 

6.7 Obrazovka Failures 

Obrazovka Poruchy (Failures) je určená k zobrazování poruch, které na zařízení 

nastaly. Každá možná porucha zde má své políčko, a jestliže je vše, co se týká dané poruchy 

v pořádku, svítí políčko dané poruchy zeleně. Pokud však některá ze zaznamenaných poruch 

nastane, zbarví se dané políčko červeně. V případě poruchy je třeba zkontrolovat její příčinu 

a odstranit ji, a až poté resetovat tuto poruchu pomocí hardwarového tlačítka Reset 

na ovládacím panelu stroje. I nyní je možné vrátit se pomocí hardwarového tlačítka ESC 

na ovládacím panelu na obrazovku Monitor. Další možností je stisknutí softwarového tlačítka 

ESC na obrazovce, čímž se dostaneme na obrazovku Menu. 
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Obr. 6.10 Obrazovka Poruchy 

ESC – tlačítko pro skok zpět do Menu. 

Exhaust – indikuje poruchu odtahu; porucha nastane, pokud odtah 

nemá dostatečný nebo žádný průtok. 

Air pressure – indikuje poruchu přívodu stlačeného vzduchu. Jestliže 

klesne tlak přívodního stlačeného vzduchu pod stanovenou mez, tato 

porucha se vysvítí. 

Full tank – indikuje maximální hladinu v tanku, která nastane při 

dosažení maximální hranice, u níž hrozí přetečení zásobníku. 

Emergency bath - indikuje kapalinu v záchytné vaně zadního 

chemického prostoru. Tato porucha nastane, pokud v chemickém 

prostoru nastane únik kapaliny. 

Cover chemical space – indikuje otevřený či špatně zavřený kryt 

zadního chemického prostoru. 

Liquid level sensor main – indikuje poruchu senzorů hladiny v Main 

pool. 

Liquid level sensor small – indikuje poruchu senzorů hladiny ve Small 

pool.  
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Breaker front cover driver – indikuje vypnutý jistič motoru předního 

krytu. 

Air heater flow – indikuje malý nebo žádný průtok horkého vzduchu 

po aktivaci dmychadla. 

Left belt tension cover – indikuje špatně napnutý nebo prasklý levý 

pásek pro zvedání předního krytu pracovního prostoru.  

Right belt tension cover – indikuje špatně napnutý nebo prasklý pravý 

pásek pro zvedání předního krytu pracovního prostoru.  

Breaker air heater – indikuje vypnutý jistič ohřívače vzduchu. 

 

Breaker fan air heater - indikuje vypnutý jistič dmychadla ohřívače 

vzduchu. 

Breaker tube rotation – indikuje vypnutý jistič frekvenčního měniče 

pro rotaci trubice v Main pool. 

Sensor position upper – indikuje poruchu snímače horní polohy 

výtahu. 

Sensor position middle – indikuje poruchu snímače prostřední polohy 

výtahu. 

Sensor position lower – indikuje poruchu snímače spodní polohy 

výtahu. 

Breaker tube lifter driver - indikuje vypnutý jistič motoru výtahu. 

 

Left belt tension lifter - indikuje špatně napnutý nebo prasklý levý 

pásek pro zvedání výtahu trubic v pracovním prostoru. 

Right belt tension lifter - indikuje špatně napnutý nebo prasklý pravý 

pásek pro zvedání výtahu trubic v pracovním prostoru. 

Outside sensors – indikuje výtah mimo polohu snímačů, systém 

nemůže správně určit polohu výtahu. 
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6.8 Obrazovka Recipe 

Obrazovka Receptura slouží k nastavení parametrů jednotlivých receptur. Nastavují se 

zde časy leptání nebo oplachů, počet opakování oplachu a rychlost rotace trubice. V případě 

nastavení doby oplachu na čas 00:00:00 se cyklus neprovádí. Po nastavení potřebné receptury 

se tato receptura uloží pomocí tlačítka Save a v případě potřeby obnovení původní receptury 

se pomocí tlačítka Return opět načte receptura, která byla pod daným číslem receptury 

uložena. Po nastavení receptury se můžeme dostat na obrazovku Monitor, a to pomocí 

hardwarového tlačítka ESC, popřípadě se tlačítkem Menu vrátit zpět na obrazovku Menu. 

 

Obr. 6.11 Obrazovka Receptura 

Dotykem tohoto tlačítka můžeme provést editaci parametru receptury. 

Při dotyku tohoto pole se na obrazovce zobrazí numerická klávesnice 

pro nastavení požadovaného času. Volbu je po nastavení hodnoty třeba potvrdit 

klávesou Enter, čímž klávesnice zmizí a je možné pokračovat v dalších 

úpravách receptury.  

Small/Main pool – tlačítko pro volbu receptury Small pool nebo Main pool. 

Pokud je zvolen Small pool, do všech parametrů Main pool se zapíší nulové 

hodnoty. V případě zvolení Main pool se nulové hodnoty zapíší do parametrů 

Small pool. 

+ a - – tlačítka pro výběr receptury. Při stisku jednoho z těchto 

tlačítek se změní receptura a načte se do zobrazovaných 

parametrů.  
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Return – tlačítko pro obnovení původní receptury. 

 

Save – tlačítko pro uložení nastavených parametrů receptury. 

 

     Menu – tlačítko pro skok zpět do Menu. 

 

6.9 Obrazovka Service main pool 

Tato obrazovka Service Main pool slouží k servisnímu ovládání zařízení, konkrétně 

části Main pool. Zde je možné aktivovat jednotlivé funkce vany Main pool. Na obrazovce 

je zobrazeno stejné funkční schéma jako na obrazovce Monitor, které bylo dříve popsáno 

v kapitole 6.2. Z této obrazovky můžeme přejít na obrazovky Service Tank, Service Small 

pool nebo je možné se tlačítkem ESC vrátit se na obrazovku Menu, případně hardwarovou 

klávesou ESC přejít rovnou na obrazovku Monitor. Při aktivaci některého z tlačítek 

pro ovládání funkcí a prvků se tlačítka zbarví červeně. 

.  

Obr. 6.12 Obrazovka Servis Main pool 

Filling Main pool – ikona zobrazující aktivitu plnění Main pool. 

Při aktivaci plnění se rozsvítí zeleně. 

Release Main pool – ikona zobrazující aktivitu vypouštění Main pool. 

Při aktivaci vypouštění se rozsvítí zeleně. 
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Filling Inside – tlačítko Inside aktivuje plnění tanku 

přes trysku pro vnitřní leptání trubic. 

Filling Outside – tlačítko Outside aktivuje plnění tanku 

přes potrubí sloužící k vnějšímu leptání trubic. 

Acid – tlačítko pro aktivaci/ deaktivaci plnění Main pool kyselinou.  

 

Water – tlačítko pro aktivaci/ deaktivaci plnění Main pool vodou. 

 

Release to Tank – tlačítko pro aktivaci/ deaktivaci vypuštění Main 

pool do tanku. Při aktivaci se tlačítko zbarví červeně. 

Release to Waste – tlačítko pro aktivaci/ deaktivaci vypuštění Main 

pool do odpadu. 

Rotation – tlačítko pro aktivaci/ deaktivaci rotace trubice v Main pool. 

 

Speed – určuje rychlost otáčení v rozmezí hodnot 1 až 4, kdy 1 

je rychlost nejpomalejší a 4 je nejrychlejší. Volí se pomocí klávesnice, 

která se zobrazí po dotyku na kolonku s rychlostí. 

Fan – tlačítko pro aktivaci/ deaktivaci dmychadla vzduchu. Pokud byl 

však aktivní ohřívač, nelze vypnout dmychadlo, dokud se ohřívač 

neochladí. 

Heating – tlačítko pro aktivaci/ deaktivaci ohřevu proudícího vzduchu. 

Tento ohřev je však možné aktivovat až po aktivaci dmychadla 

a dostatečném přívodu vzduchu. Po aktivaci ohřívače musí dojít, 

k ochlazení, je tedy nutné na určitou dobu zaručit proudění vzduchu 

přes ohřívač i po jeho vypnutí. 

Service Tank – tlačítko pro skok na obrazovku Service Tank. 

 

Service Small pool – tlačítko pro skok na obrazovku Service Small 

pool. 

 

ESC – tlačítko pro skok zpět do Menu. 
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6.10  Obrazovka Service Small pool 

Obrazovka Service Small pool slouží, stejně jako obrazovka Service Main pool, 

na servisní ovládání zařízení v části Small pool. Opět je zde možné aktivovat jednotlivé prvky 

a funkce části zařízení spojené se Small pool. Funkční schéma bylo popsáno dříve 

v kapitole 6.2. Z této obrazovky je možné se dostat pomocí tlačítek na další servisní 

obrazovky nebo se pomocí tlačítka ESC vrátit zpět na obrazovku Menu popřípadě pomocí 

hardwarového tlačítka ESC je možné přejít na obrazovku Monitor. 

 

Obr. 6.13 Obrazovka Service Small pool 

ESC – tlačítko pro skok zpět do Menu. 

 

Filling Acid – tlačítko pro aktivaci/deaktivaci plnění Small pool 

kyselinou z tanku. Při aktivaci tlačítko zčervená. 

Filling Water – tlačítko pro aktivaci/deaktivaci plnění Small pool 

vodou pro oplach. Při aktivaci tlačítko zčervená. 

Release to Tank – tlačítko pro aktivaci/deaktivaci vypuštění Small pool 

do tanku. Při aktivaci tlačítko zčervená. 

Release to Waste – tlačítko pro aktivaci vypuštění Small pool do 

odpadu. Při aktivaci tlačítko zčervená. 

Service Tank – tlačítko pro skok na obrazovku servisu Service Tank. 
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Service Main pool – tlačítko pro skok na obrazovku servisu Service 

Main pool. 

Filling Small pool – ikona zobrazující aktivaci plnění Small pool. Při 

aktivaci plnění se rozsvítí zeleně. 

Release Small pool – ikona zobrazující aktivaci vypuštění Small pool. 

Při aktivaci vypouštění se rozsvítí zeleně. 

6.11  Obrazovka Service Tank 

Obrazovka Service Tank složí stejně jako předchozí obrazovky v kapitolách 6.9 a 6.10 

k servisnímu ovládaná zařízení a to části Tank. Je zde možné také možné aktivovat jednotlivé 

funkce a prvky Tanku. Z této obrazovky můžeme přejít na další servisní obrazovky 

nebo se tlačítkem ESC vrátit se na obrazovku Menu, případně hardwarovou klávesou ESC 

přejít rovnou na obrazovku Monitor. 

 

Obr. 6.14 Obrazovka Service Tank 

ESC – tlačítko pro skok zpět do Menu. 

 

Spray water – tato ikona slouží k zobrazení aktivního sprchování 

tanku. Při aktivaci sprchování se rozsvítí zeleně. 

Spray water – tlačítko pro aktivaci/ deaktivaci sprchování tanku. 

Při aktivaci sprchování se zbarví červeně. 

Filling from Main pool – ikona pro zobrazení aktivního plnění tanku 

z Main pool. Tato ikona se po aktivaci rozsvítí zeleně. 
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Filling tank – tlačítko pro aktivaci/ deaktivaci plnění tanku z Main 

pool. Při aktivaci plnění tanku se zbarví červeně. 

Release tank to container – ikona pro zobrazení aktivního vypouštění 

tanku do kontejneru. Při aktivním vypuštěním se rozsvítí zeleně. 

Release tank to container – Tlačítko pro aktivaci/ deaktivaci 

vypouštění tanku do kontejneru. Při aktivaci vypouštění tlačítko 

zčervená. 

Release tank to waste – ikona pro zobrazení aktivního vypouštění 

tanku do odpadu. Při aktivaci vypouštění se rozsvítí zeleně. 

Release tank to waste – tlačítko pro aktivaci/ deaktivaci vypouštění 

tanku do odpadu. Při aktivaci vypouštění tlačítko zčervená. 

Service Main pool – Tlačítko pro skok na obrazovku pro Service Main 

pool. 

Service Small pool – tlačítko pro skok na obrazovku pro Service Small 

pool. 
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7 Ověření a odladění funkce algoritmů řízení 

V dané kapitole se budeme zabývat ověřením a odladěním funkce navrženého 

algoritmu. Jde o podstatnou část práce programátora, protože na konkrétním zařízení provádí 

aplikaci předem vytvořeného algoritmu řízení. Začínají se projevovat různé chyby, 

které programátor během tvorby algoritmu mohl udělat. Aby se ošetřily nejrůznější stavy, 

které by mohly při chodu zařízení v reálném provozu nastat, vytvářejí se v této fázi dodatečné 

funkce. Jde o stěžejní část práce, nejen proto patří k jedněm z nejobtížnějších. Pro odladění 

zařízení je zapotřebí, aby programátor věnoval dostatek svého času testování a simulaci 

různých poruchových stavů s cílem zabránění jejich opětovnému vzniku. 

Při testování zařízení je nutno vyzkoušet všechny naprogramované funkce a navodit 

všechny možné výjimečné stavy, aby se zaručilo správné fungování zařízení i v situacích, 

které by v budoucnu mohly nastat. Je to velmi časově náročné. Zjištění všemožných stavů 

a jejich ošetření je pro koncového uživatele neboli operátora velmi podstatné. Operátor musí 

být informován o všem, co se s daným zařízením děje, případně dělo. Ověření funkčnosti 

a odladění samotného algoritmu řízení procesu pro daný účel je v porovnání s ošetřením 

veškerých poruchových stavů velmi jednoduché, protože u tohoto procesu je většinou přesně 

stanoveno, co se má dít, pokud vše funguje tak, jak bylo zamýšleno. Obtížné je poté ošetřit 

stav, který může nastat, pokud se například poškodí některý z potřebných snímačů, 

protože v takové chvíli musí software dokázat sám vyhodnotit, že je něco špatně, 

a v závislosti na tom, jak je tato porucha závažná, provést potřebné úkony tak, aby se předešlo 

havárii.  

Různé poruchy mohou mít odlišné důsledky. Pokud například snímač maximální 

hladiny ve vaně přestane vysílat relevantní informace, může dojít k přetečení vany chemikálií, 

a následkem ke kontaminaci pracovního prostoru. Proto je podstatné zabezpečit tento stav 

například časovou ochranou, tj. pokud nám snímač maximální hladiny nedá žádanou 

informaci, vana se přestane po uplynutí určité doby napouštět. Tuto dobu určíme pomocí 

výpočtu maximálního objemu vany a průtoku čerpadla, nebo použitím experimentální metody 

při odlaďování zařízení tak, že čas potřebný k napuštění vany změříme.  
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7.1 Aplikace algoritmu řízení 

Jak již bylo řečeno v předchozích odstavcích, práce na odladění a ověření algoritmu 

spočívá v aplikaci algoritmu řízení na reálné zařízení a práci s ním. V našem případě 

se jednalo o zařízení na leptání křemíkových trubic, které můžeme vidět níže na obr. 7.1. 

Zařízení je řízeno pomocí PLC automatu s HMI rozhraním od firmy Unitronics typ 

Vision 1040, do něhož je pro odladění nutno nahrát řídicí algoritmus. 

 

Obr. 7.1 Zařízení na leptání křemíkových trubic 

Aplikace řídicího algoritmu spočívá v první řadě v nahrání algoritmu do PLC automatu. 

Nahrání se provádí za pomocí mini USB, díky kterému se PLC automat propojí s PC, 

v němž byl algoritmus vytvořen. Do PLC automatu se následně nahrává pomocí vývojového 

prostředí popsaného v kapitole 4. Algoritmus se ve vývojovém prostředí nahraje pomocí 

záložky Connection a poté Download, čímž se provede kompilace projektu obsahující 

algoritmus řízení a vizualizace, a dojde k nahrání algoritmu do PLC automatu. Na obrázku 

(obr. 7.2) můžeme vidět nahrávání softwaru do reálného zařízení s PLC automatem a počítač 

s vývojovým prostředím, z něhož jsou data přes USB kabel nahrávána.  
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Obr. 7.2 Nahrávání řídicího algoritmu 

7.2 Odladění algoritmu 

Po úspěšném nahrání algoritmu přichází fáze testování neboli odladění řídicího 

algoritmu. Nyní se budeme zabývat odladěním algoritmu řízení a to tak, že jako první 

ověříme, zda jsou správně připojeny jednotlivé vstupy a výstupy u rozšiřujících karet PLC 

automatu. Poté začneme ověřovat funkčnost všech jednotlivých podfunkcí, provedeme 

ověření samotného cyklu, který musí dané zařízení provádět, a na závěr budeme simulovat 

poruchové stavy. 

Jako první tedy provedeme ověření jednotlivých vstupů a výstupů. Přepneme se 

do stavu Online, ve kterém můžeme pomocí vývojového prostředí přímo z PC vidět stav 

jednotlivých vstupů a výstupů. Na vstupy jsou přivedeny signály ze snímačů a dalších řídicích 

jednotek, jako je například frekvenční měnič. V této aplikaci využíváme ve většině případů 

digitální vstupy a výstupy, tento typ vstupů může nabývat pouze dvou logických hodnot – 0 

nebo 1, takže funkčnost daného snímače není složité ověřit. Ověření vstupů probíhá tak, 

že se v online režimu sleduje jejich aktuální stav, přičemž se jednotlivé snímače aktivují 

či deaktivují v závislosti na tom, v jakém stavu se v danou chvíli nachází. Výstupy 

se kontrolují obdobně jako vstupy, jen s tím rozdílem, že k výstupům jsou připojeny akční 

prvky, které mají za úkol provádět akční zásahy, jako například aktivaci ventilů 

nebo čerpadel. Při testování se ve vývojovém prostředí aktivují nebo deaktivují jednotlivé 

výstupy a sleduje se, zda se závislý prvek zařízení aktivoval či nikoliv. V případě zjištění 

konfliktu, tedy, pokud potřebný prvek nebyl aktivován, je nezbytné závadu identifikovat, 

což znamená najít závadu, která způsobuje nečinnost prvku, a učinit patřičné kroky k jejímu 

odstranění. Nejčastější příčinou závady bývá chybné zapojení elektrických prvků, je tedy 

nutno najít chybu v rozvaděči nebo ve schématu zapojení. Závady v rozvaděči je velmi 



Bc. Jan Macháček  Diplomová práce 

 
72 

náročné dohledat, protože obsahuje velké množství vodičů, svorek, bezpečnostních prvků 

a různých dalších součástek. Vodiče jsou k těmto prvkům vedeny ve společných rozvodových 

lištách, tudíž může být k nalezení potřebného vodiče vynaloženo značné úsilí. Elektrický 

rozvaděč zařízení pro leptání křemíkových trubic si můžeme prohlédnout na obr. 7.3. 

 

Obr. 7.3 Elektrický rozvaděč zařízení pro leptání křemíkových desek 

Po zprovoznění a otestování všech vstupů a výstupů je možné přistoupit k ověřování 

podfunkcí algoritmu. Samotný řídicí algoritmus zařízení se skládá z velkého množství 

jednotlivých podfunkcí, jejichž funkčnost je před spuštěním celého cyklu vhodné jednotlivě 

vyzkoušet. 

Ověření jednotlivých podfunkcí se opět provádí v online režimu, v němž sledujeme 

jejich průběh a můžeme je také pomocí vývojového prostředí samostatně aktivovat za pomoci 

bitů. Ze samotného PLC automatu tyto podfunkce nelze aktivovat jednotlivě. V PLC 

lze aktivovat pouze hlavní funkci, která se z pohledu obsluhy zařízení chová jako jedna 

celistvá velká funkce. Případně lze jednotlivé funkce aktivovat v servisním Menu, 

které se však ve většině případů skládají z několika malých podfunkcí nebo to mohou být 

jednotlivé malé funkce. Z ovládacího panelu PLC tyto malé funkce nelze samostatně spouštět 

tak, jak to je možné ve vývojovém prostředí. Je tedy nutné, aby ověření jednotlivých 

podfunkcí prováděl osobně programátor, který řídicí algoritmus navrhl, a který se vyzná 

ve velkém množství malých funkcí obsažených v algoritmu. 

Při průběhu testování jednotlivých podfunkcí je třeba sledovat i animace na HMI 

rozhraní. Jinými slovy, zda se všechny kontrolky aktivují podle toho, jak byly 

naprogramovány. Při tvorbě HMI rozhraní často vzniká, například při kopírování stejných 

prvků, problém se špatným spřažením bitu k danému prvku, například pokud programátor 

zapomene prvek spojit s jiným bitem tak, aby poskytoval správnou informaci. Také je potřeba 

sledovat, zda se zobrazují správné hlášky, případně se provádí kontrola, zda tlačítka reagují 

tak, jak mají atd. Na následujícím obrázku (obr. 7.4) můžeme vidět obrazovku Monitor, 

která je v danou chvíli aktivní na obrazovce PLC automatu. Jak si můžeme všimnout, 

tato obrazovka se skládá z velkého množství aktivních prvků, které buďto mění svou hodnotu 

či barvu, nebo se zneviditelňují. Všechny tyto prvky musí fungovat a zobrazovat požadované 

hodnoty, je tedy nutné každý z nich jednotlivě zkontrolovat. 



Bc. Jan Macháček  Diplomová práce 

 
73 

 

Obr. 7.4 HMI rozhraní obrazovka Monitor 

Kontrola daných prvků probíhá na všech vytvořených obrazovkách obdobně. 

Na obrázku (obr. 7.5) je možné vidět další příklad obrazovky HMI rozhraní, na níž bylo 

zapotřebí zkontrolovat funkčnost všech prvků. 

 

Obr. 7.5  HMI rozhraní obrazovka Service tank 
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7.3 Ověření algoritmu 

Po úspěšném odladění všech podfunkcí a kontrole všech prvků na HMI obrazovkách 

se provede ověření algoritmu jako celku. Nyní už se ověření provádí pomocí prvků 

pro ovládání zařízení na ovládacím panelu, připojené PC slouží pouze ke sledování průběhu 

algoritmu řízení. K ověření algoritmu se zařízení v této fázi ovládá způsobem, jakým by ho 

ovládala obsluha ve výrobě. 

Postup práce, kterým bude zařízení zatěžování ve výrobě, je naznačen ve vývojovém 

diagramu na obr. 3.5 a popsán v kapitole 3.3 Funkce zařízení. Pokud algoritmus funguje 

správně a, dle algoritmu znázorněného ve vývojovém diagramu na obr. 3.6 v kapitole 3.3, 

vykonává správnou funkci, je možné přistoupit k simulaci některých poruch pro závěrečné 

ověření správné reakce tohoto algoritmu. Pokud se objeví chyba, je nutné tuto chybu 

odstranit. Jestliže algoritmus řízení reaguje správně, zařízení je funkční a připraveno 

k provozu. 
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8 Závěr 

Předložená diplomová práce byla zaměřena na vytvoření řídicího algoritmu a HMI vizualizaci 

pro zařízení k leptání křemíkových trubic řízeného pomocí PLC automatu. Jako první bylo 

zapotřebí získat o PLC automatech a HMI rozhraních informace obecnějšího rázu a poté se 

podrobně seznámit s řídicím PLC automatem Vision 1040 firmy Unitronics, který je vyroben 

jako jeden celek společně s HMI obrazovkou o úhlopříčce 10.4 palce. K tomuto typu PLC 

automatu byly pomocí rozšiřujícího adaptéru připojeny tři typy rozšiřujících modulů. 

Pozornost byla zpočátku věnována samotné konstrukci zařízení, například umístění 

ovládacího panelu s ovládacími prvky, elektrického rozvaděče atd. Následovalo seznámení 

s procesem a technologií leptání křemíkových součástek, po němž byl proveden rozbor 

funkce daného zařízení. V souladu s požadavky zákazníka byl definován pracovní cyklus 

a ovládání daného zařízení. Funkce zařízení byla v diplomové práci znázorněna dvěma 

vývojovými diagramy. První představoval cyklus úloh, které musí obsluha vykonat k uvedení 

stroje do chodu. Druhý znázorňoval cyklus probíhající v zařízení automaticky poté, co jej 

obsluha pomocí úkonů z předchozího vývojového diagramu aktivovala a vybrala 

požadovanou recepturu. Tento diagram tedy schematicky zobrazuje jednotlivé kroky, 

kterými je realizováno rozhodování algoritmu dle nastavené receptury. 

Následně bylo teoreticky popsáno vývojové prostředí VisiLogic 9.8.31, dodávané 

firmou Unitronics, které je s vybraným PLC automatem kompatibilní. Část prostředí je určena 

k programování a vývoji algoritmu pomocí Ladder diagramu, s přístupem k prvkům 

a funkcím potřebným pro programování algoritmu řízení. Druhá část prostředí slouží k tvorbě 

vizualizací pro HMI panel a k vytváření jednotlivých HMI obrazovek, je zde umožněn přístup 

k prvkům použitelným pro tvorbu těchto vizualizací. 

Poté co proběhlo seznámení s vývojovým prostředím, bylo možné přistoupit ke tvorbě 

algoritmu řízení a vizualizací pro HMI obrazovku. Ve vývojovém prostředí byl PLC automat 

Vision 1040 nakonfigurován s použitými rozšiřujícími moduly a byla vytvořena základní 

struktura programu. Prostřednictvím Ladder diagramu, grafického jazyka, určeného 

pro programování automatických systémů, se vytvořila hlavní funkce a podfunkce, 

ve kterých byly následně programovány malé podfunkce pro řízení zařízení. Vzhledem 

k tomu, že jednotlivé podfunkce obsahovaly velké množství podfunkcí malých, 

a jejich detailní popis by přesahoval rozsah diplomové práce, byly podrobně popsány pouze 

podstatné části řídicího algoritmu. Ten na zařízení nebyl současně testován, proto bylo možné 

předpokládat, že v průběhu vznikly chyby, které bylo nutné při odlaďování identifikovat 

a opravit tak, aby algoritmus řízení fungoval správně. 

Dále byl pro HMI obrazovku proveden návrh vizualizačních obrazovek, které se na ní 

zobrazují po spuštění a v průběhu ovládání. Zařízení obsahuje několik vizualizačních 

obrazovek, které je mezi sebou možno přepínat. Jednotlivé vizualizace byly vytvořeny 

z grafických prvků, jichž každá z obrazovek obsahuje velké množství a které zobrazují různé 

stavy snímačů a celého zařízení. Všechny prvky, ze kterých jsou složeny dané obrazovky, 

jsou pomocí proměnných svázány s algoritmem řízení a slouží k zobrazování aktuálního stavu 
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procesu a k ovládání zařízení. HMI obrazovky byly v práci detailně popsány z pohledu jejich 

funkce i funkčních prvků, které na ně byly umístěny. 

Poslední etapa práce byla věnována aplikaci řídicího algoritmu do reálného zařízení 

a následnému odladění a ověření jeho funkčnosti. Řídicí algoritmus byl do PLC automatu 

nahrán prostřednictvím vývojového prostředí v PC a USB kabelu. Po nahrání byly ověřeny 

vstupy a výstupy, a následně odladěny jednotlivé podfunkce. Nezbytnou součástí odlaďování 

byla simulace různých poruchových stavů a vytvoření adekvátních opatření k tomu, 

aby zařízení dokázalo vzniklou poruchu včas identifikovat. Po odladění jednotlivých 

podfunkcí za pomoci PC následovalo ověřování řídicího algoritmu s využitím ovládacích 

prvků na ovládacím panelu. Zařízení k leptání křemíkových trubic prošlo testováním 

funkčnosti a opětovnou simulací potenciálních poruch.  

Vytvořený řídicí algoritmus a HMI vizualizace má přínos pro usnadnění práce obsluhy 

a zároveň zajištuje vyšší bezpečnost při práci s nebezpečnými látkami potřebnými pro leptání 

křemíkových trubic. Díky automatickému řízení daného zařízení dochází k efektivnějšímu 

a automatizovanému výrobnímu procesu. 
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