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1. Úvod

V období od 2. poloviny 20. století se začal uplatňovat prudký rozvoj výkonových spínacích polo-
vodičových prvků a současně dynamický vývoj řídící mikroprocesorové elektroniky. Tyto nové tech-
nologie se začaly hojně využívat v průmyslu k řízení pohonů a technologických procesů ve všech růz-
ných aplikacích a postupně vytlačovaly stávající konvenční způsoby řízení.

Pro řízení pohonů se masivně začaly využívat velmi rychlé spínací prvky velkých výkonů, jako 
například spínací tranzistory IGBT a GTO tyristory. Spínání těchto součástek je řízeno mikroproceso-
rovými řídícími jednotkami s 16., nebo 32bitovými procesory, které umožňují velmi rychlé výpočty 
(především s použitím signálových procesorů) pro přesné a optimální řízení pohonu s možností nasta-
vení téměř jakéhokoli parametru pomocí ovládacího software měniče. Umožňují nejpříznivější a hos-
podárné řízení asynchronních motorů a pohodlné nastavení optimálních vlastností pohonu pro danou 
aplikaci.

Pro řízení technologických procesům se aplikují kompaktní procesorové programovatelné automa-
ty umožňující velmi pohodlné ovládání, řízení a vizualizaci procesů na základě algoritmu vytvořeného 
v programu automatu PLC. Tyto automaty umožňují pohodlně a rychle zpracovat jakýkoli vstupní 
signál procesu pomocí variabilního rozhraní. Tyto automaty postupně vytlačují zastaralou a nespoleh-
livou reléovou či analogovou techniku.

V současné době využití střídavých pohonu napájených frekvenčním měničem ve spojení s říze-
ním nadřazeným řídícím automatem stoupá a stále více nahrazuje i regulované stejnosměrné motory a 
to z důvodů nesporných výhod asynchronního motoru, stále se snižující ceny frekvenčních měničů i 
programovatelných automatů.

Názorným příkladem využití spojení asynchronní motor-měnič-automat je řešení pohonu mosto-
vého jeřábu, kterým se zabývá tato diplomová práce.
Popisuje se zde komplexní řešení návrhu pohonu mostu mostového jeřábu s využitím moderních tech-
nických prostředků. Prvořadým úkolem je navrhnout takový způsob řízení jednotlivých pohonů každé 
strany mostu aby se omezilo, nebo úplně eliminovalo křížení mostu, které vzniká nerovnoměrným 
zatížením jednotlivých pohonů každé strany dlouhého mostu, a to především při dynamických stavech 
pojezdu. Toto křížení způsobuje značné mechanické namáhání konstrukce mostu i celé jeřábové 
dráhy, které se projevuje vysokým opotřebením jednotlivých mechanických dílů, hlučností a nerov-
noměrným chodem. Návrh tohoto projektu se bude vztahovat ke konkrétnímu typu mostového jeřábu, 
který se využívá na provoze válcovací tratě Třineckých železáren v areálu ŽDB Bohumín. Jeřáb souží 
k přemísťování finálních výrobků válcovací tratě, kterými jsou široké válcované pásnice. Tento mate-
riál je jeřábem odbírán z rovnacích linek k uskladnění, nebo expedici (železnicí, kamiony). Z těchto 
důvodů je jeřáb velmi vytížen a jeho výpadek by způsobil přerušení výroby. Veškeré výpočty, návrh 
dimenzování a způsob ovládání bude řešen v souladu se stávající technickou dokumentací mechanické 
konstrukce tohoto jeřábu. Cílem je, aby se toto navržené řešení dalo využít a prakticky realizovat na 
tento typ mostového jeřábu, nebo případně také poskytne vodítko k realizaci obdobných pohonů.

Pro řízení těchto pohonů bude využito moderní řídící a regulační techniky. Jako nadřazeného řídi-
cího systému bude využito programovatelného automatu Simatic S7-300 do něhož budou vstupovat 
signály požadavku řízení (obsluhy), signály o stavu zařízení a pohonů. Výstupem z automatu PLC pak
budou signály a žádané hodnoty pro frekvenční měniče a související zařízení. Potřeba návrhu nové-
ho technického řešení vychází z nevhodného stávajícího řízení těchto pohonů, které způsobuje řadu 
problémů. Tyto problémy vychází z podstaty původního technického řešení pohonů, které je stručně 
popsáno v následující kapitole.



����

�

1.1 Současný stav

Pojezd mostu tohoto jeřábu je řešen dvěma pohony s asynchronními motory, které jsou skalárně 
řízeny z jednoho frekvenčního měniče. Na každé straně mostu je jeden pohon, kde vlivem značné dél-
ky mostu (rozpětí 30,5m) a nerovnoměrného zatížení v celé pracovní délce se projevuje nesouměrnost 
zatížení jednotlivých pohonů. Toto nesouměrné zatížení způsobuje zejména zobáková kočka, která má 
značnou celkovou hmotnost (21T). Vlivem proměnné polohy kočky dochází, zvláště v dynamických 
stavech, k velkým rozdílům zatížení motorů jednotlivých stran. Také samotný způsob řízení, kdy jsou 
dva motory každého pohonu (nejsou mechanicky spojeny) napájeny z jednoho společného měniče 
frekvence zhoršuje zajištění shodné úhlové rychlosti obou motorů s rozdílným zatížením. Frekvenční 
měnič, na jehož výstupu je připojeno více motorů pracuje v režimu skalárního řízení (U/f) a nemůže 
zajistit synchronní chod všech připojených pohonů. Není také u těchto motorů možno dosáhnout po-
třebného momentu zvlášť v nízkých otáčkách pod 30% Nn. Tento způsob napájení více motorů je 
možno využit tam kde není nutno zajistit synchronní otáčky, nebo u pohonů spojených tuhou vazbou.

Z těchto důvodů dochází ke značnému opotřebení nákolků pojezdových kol a kolejnic. Dále je 
tímto neúměrně namáhána celá jeřábová dráha včetně konstrukce mostu a uložení pojezdových kol. 
Vlivem těchto značných opotřebení je nutná častá výměna mechanických součástí, což sebou nese 
značné zvýšení nákladů na provoz tohoto jeřábu. Snižuje se i bezpečnost provozu, zvyšuje hlučnost 
chodu a pojezd celého jeřábu je nerovnoměrný.

Obr 1.1 Celkový pohled na mostový jeřáb

1.2. Cíle diplomové práce

Hlavním předmětem obsahu této diplomové práce je návrh komplexního řízení pohonu pojez-
du mostu konkrétního mostového jeřábu. Dalším důležitým úkolem je rovněž navržení řešení regulace 
pojezdu mostu s ohledem na omezení křížení. Omezení křížení se rozumí zajištění takového chodu 
jednotlivých pohonů každé strany mostu, aby nedocházelo vlivem nesouměrné rychlosti obou pohonů 
(způsobené nerovnoměrným zatížením) k příčení dlouhého mostu během chodu. Ideální je zajistit 
vhodným řízení stav, kdy se pojezd mostu pohybuje v přímé ose, a kolejnice se během jízdy nedotýka-
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jí nákolků pojezdových kol. S tímto je spojen i výběr technických prostředků, jejich využití a progra-
mové vybavení. Dílčí úkoly lze stručně shrnout v několika bodech:

• Objasnit problematiku pohonů mostových jeřábů včetně popisu původních (dřívějších kla-
sických) a současných způsobů řešení.

• Mechanika pohonu – ke konkrétní aplikaci jednoznačně stanovit potřebné mechanické ve-
lečiny potřebné pro správný návrh a výpočet pohonu. Těmito veličinami jsou: momentové 
zatížení pracovního mechanizmu, převodové poměry, rychlosti, zrychlení (dané dobou 
rozběhu na jmenovitou rychlost), třecí a dynamické síly.

• Návrh elektromotorů včetně ověření dimenzování s ohledem na momentové a tepelné za-
těžování daného pracovního mechanizmu pojezdu mostu.

• Návrh frekvenčního měniče, který zahrnuje rovněž stručný všeobecný popis tohoto typu 
f.m. s napěťovým mezi-obvodem a struktury řízení těchto měničů. Návrh konkrétní výko-
nové řady měniče včetně kontroly dimenzování měniče. Dále popis a nastavení potřeb-
ných parametrů měniče dle nastavení a řízení pohonu pro tuto aplikaci.

• Návrh řídicího systému a popis navrženého způsobu řešení s ohledem na regulaci pro 
omezení křížení.

• Sestavení hardwarové konfigurace programovatelného automatu Simatic S7 včetně speci-
fikace a nastavení nezbytných parametrů jednotlivých komponent.

• Navrhnutí řídícího algoritmu programu automatu PLC pro funkčnost této aplikace. Sou-
částí bude rovněž popis a objasnění jednotlivých částí celé programové struktury. 

• Vytvoření výkresové elektro-dokumentace pro řízení pojezdu mostu, jenž bude součástí 
přílohy této diplomové práce. 

Obr. 1.2 Ukázka opotřebení nákolků pojezdového
kola vlivem příčení pojezdu mostu
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2. Problematika pohonů pojezdu mostových jeřábu

U mostových, nebo portálových jeřábů dochází během chodu k jejich příčení a tím 
k nadměrnému opotřebení nákolků pojezdových kol a samotné kolejnice. Snižuje se životnost celé 
konstrukce, rostou náklady a může také dojít k ohrožení bezpečnosti.  K tomuto dochází zejména u 
jeřábů, které mají menší tuhost konstrukce, větší rozpětí mostu a také v případech nesymetrie zatížení 
v celé pracovní délce mostu (uvažují se mechanicky oddělené pohony každé strany mostu). Nesymet-
rie zatížení v celé délce mostu se projevuje zejména u jeřábů s jeřábovou kočkou vyšší hmotnosti. 
K vlastní hmotnosti kočky, která se pohybuje po celé délce mostu, přispívá také hmotnost břemene a 
další přídavné nosné prvky zdvihu jako jsou závěsné konstrukce, řemenové magnety atd. Vzhledem 
k nerovnoměrnému, nebo proměnnému zatížení jednotlivých stran mostu dochází k výrazně rozdílné-
mu momentovému zatížení pohonu na každé straně mostu. Rozdílné momentové zatížení jednotlivých 
pohonů se projevuje zvláště v dynamických stavech, kdy se most rozjíždí, nebo zpomaluje. Při odliš-
ném momentovém zatížení motorů stejných parametrů dochází také k rozdílným okamžitým otáčkám 
(u asynchronních motorů rozdílný skluz vlivem různého zatížení), což se projevuje odlišnou okamži-
tou rychlosti obou stran mostu a dochází k příčení. V praktických realizacích mostových pohonů těch-
to jeřábů je proto velmi důležité zajistit technickými prostředky pokud možno shodné parametry po-
honů na každé straně mostu. Zároveň je nutnou podmínkou zajištění souměrného chodu obou pohonů 
a to i navzdory nesouměrného zatížení, zvláště v dynamických stavech. Principy zajištění těchto pod-
mínek se vyvíjejí postupně s vývojem moderních elektronických zařízení umožňující spolehlivou re-
gulaci výkonových elektrických pohonů. Současně s klesající cenou těchto komponentů nahrazují 
původní nákladné a zastaralé způsoby řízení jako je synchronizace dvou pohonů, které je po-
psané v následující kapitole.

2.1 Původní (klasické) řízení těchto pohonů

Jestliže pomineme společnou mechanickou hřídel spojující hnanou nápravu (u mostu s velkou
vzdáleností hnaných kol), budeme se zabývat „elektrickou hřídelí“.  To znamená zajištění shodného 
chodu dvou (a více) motorů bez mechanického spojení. 

Obr. 2.1 Schéma zapojení „elektrické hřídele“ s pomocnými kroužkovými motory
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Shodného chodu více indukčních (asynchronních) motorů je možné dosáhnout použitím pomocných 
synchronizačních strojů, nebo pomocí paralelně připojeného rezistoru k vinutím rotoru motorů. 

Obr. 2.2 Schéma zapojení „elektrické osy“ s hlavními i pomocnými kroužkovými motory a 
skluzovou regulací

Obr. 2.3 Schéma synchronizace dvou kroužkových motorů se skluzovou regulací 
a) pomocí proměnného odporu b) pomocí elektronického spínání

K těmto účelům, i k zajištění regulace otáček (regulací skluzu) se využívaly převážně kroužkové asyn-
chronní motory. Principem je, že vinutí statorů obou pomocných motorů jsou připojené na shodnou síť 
s hlavními pohony. Kroužky rotorů (s rotorovým vinutím) pomocných strojů jsou vzájemně spojené
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(obr. 2.1). Při shodných zátěžných momentech jsou indukovaná napětí v rotorech pomocných strojů 
stejné, a protože vinutí rotorů jsou zapojené proti sobě, kompenzují se. 
Vinutími rotorů pomocných strojů neteče žádný proud, nevytváří se vyrovnávací momenty a úhel na-
točení rotorů vůči sobě je nulový. Pokud je motor M2 více zatěžován než motor M1 – hřídel motoru 
M2 se zpožďuje o určitý úhel proti hřídeli motoru M1. Rotory pomocných strojů poteče vyrovnávací 
proud. Pomocný stroj Wb bude pracovat jako motor a částečně bude odlehčovat motor M2. Pomocný 
stroj Wa bude generátorem, jenž bude částečně zatěžovat motor M1. V tomto stavu pomocné stroje 
pracují jako dvojitě napájené indukční stroje. Další způsob tohoto řízení i s regulací skluzové rychlosti 
hlavních motorů obr. 2.2. Pomocné stroje pro shodný chod motorů velmi zdražují elektrické zařízení, 
včetně rozměrové náročnosti. Pokud rozdíl zátěžných momentů není příliš velký, používají se zapojení 
bez pomocných strojů, ale s rezistorem zapojeným paralelně k obvodu rotoru pohonných motorů. Mo-
dernějším způsobem je nahrazení tohoto proměnného výkonového rezistoru spínanými polovodičo-
vými součástkami. Využívá se PWM regulace spínání po usměrnění, čímž se mění efektivní hodnota 
proudu. Schéma zapojení více motorů pro shodný chod přes rezistor je na obr 2.3. Pokud je jeden 
z motorů zatížený víc než ostatní, jeho rotor se zpožďuje, narůstá skluz a tím i napětí rotoru. Spojují-
cím vedením teče vyrovnávací proud, který vytváří přídavný točivý moment tak, že i ostatním moto-
rům klesnou otáčky. Aby se dosáhl spolehlivý shodný chod, musí se použít skluzový rezistor (aby 
motory pracovaly s podstatným skluzem 15 až 25%) "�]. 
 Další používaný způsob řízení pohonů s kroužkovými motory u pojezdu mostu je s využitím 
snímače vzdálenosti hrany nákolku od kolejnice. Principem je, že v závislosti vychýlení pojezdu mos-
tu od osy (kolejnici) měřené snímačem jsou připojovány, nebo odpínány jednotlivé rotorové stupně na 
pohonech každé strany mostu. Tím dochází ke změně skluzové rychlosti a dorovnávání os.

2.2 Moderní řešení

V současné době se u těchto pohonů využívají asynchronními motory nakrátko napájené 
z frekvenčních měničů. A s využitím algoritmů vektorového, nebo momentového řízení měniče se 
zpětnou otáčkovou vazbou rychlosti a polohy rotoru lze dostatečně účinně a beze ztrát řídit synchroni-
zaci jednotlivých pohonů.
Tímto se zajistí shodné rychlosti pohonů i při rozdílném zatížení. Další výhodou využití moderních 
frekvenčních měničů je možnost řídit otáčky v celém regulačním rozsahu při zachování jmenovitého 
momentu. Další výhodou je možnost zajištění přesně definovaných dynamických stavů, jako je napří-
klad přesné definované doby rozběhu, brzdění a nastavení potřebných rychlostních stupňů pojezdů. 
Pro ještě lepší zkvalitnění regulace je možno zařadit do systému řízení kompaktní procesorové pro-
gramovatelné automaty. Pomoci těchto automatů lze regulační strukturu ještě rozšířit o informaci o 
mechanické poloze osy dráhy mostu z polohových snímačů, případně tenzometrických snímačů měří-
cích mechanické „kroucení“ mostu. Další výhodou těchto automatů je podstatně jednodušší a spoleh-
livější řešení elektrického propojení a struktura logiky ovládání. Pomoci vhodného algoritmu 
v programu těchto automatu lze pohodně nastavit logiku ovládání než je tomu u reléové a stykačové 
techniky. Další výhodou jsou možnosti snadné diagnostiky problémů a poruch zařízení, včetně mož-
nosti získání informací o stavech zařízení pomocí některého ze způsobů vizualizace.
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3. Navrhované řešení pohonů pojezdu mostu mostového jeřábu

Cílem této diplomové práce je navrhnout komplexní řešení pohonu mostu mostového jeřábu 
s využitím moderních způsobu řízení pohonů s využitím frekvenčních měničů ve spojení 
s asynchronním motorem pohonu a nadřazeným řídicím systémem (programovatelný automat simatic) 
dodávaných firmou Siemens. Vzhledem k tomu, že mostový jeřáb, pro který navrhuji řízení pohonů
má poměrně velké rozpětí mostu a především zařízení kočky o velmi velké hmotnosti (v poměru 
k celkové hmotnosti jeřábu) je využití těchto prostředků řízení přínosné. Každá strana mostu bude mít 
samostatný pohon tvořený asynchronním motorem, jehož točivý moment bude přenášen na hnané kolo 
převodovkou a výstupním ozubeným kolem obr. 3.2. Každý motor bude vybaven integrovanou elek-
tromagnetickou brzdou a inkrementálním snímačem otáček. Motory budou napájené samostatně frek-
venčním měničem Micromaster440 v režimu vektorového řízení se zpětnou otáčkovou vazbou. 
K měničům bude připojen brzdný odpor pro maření el. Energie stejnosměrného meziobvodu měniče 
(v režimu zpomalování). Vstupní žádané a výstupní stavové hodnoty frekvenčních měničů budou pro-
pojeny prostřednictvím komunikační linky Profibus s řídicím systémem Simatic S7 300.

Do automatu simatic budou vstupovat analogové signály s čidel polohy nákolků od kolejnice. 
Další vstupní hodnoty budou binární signály požadavků řízení (směry, rychlosti, koncové spínače a 
další ovladače). Výstupem budou již zmíněné signály žádaných hodnot pro měniče prostřednictvím 
sériové linky profibus a výstupní binární informace stavu zařízení, případně signalizace poruchových 
stavů. V programu automatu simatic bude vytvořen algoritmus řízení na základě údajů snímačů polohy 
a požadavku řízení obsluhy.

Celý systém řízení a regulace pohonu mostu bude řešen tak, aby se zamezilo, nebo úplně od-
stranilo křížení. Toho se docílí vhodnou regulací pohonů na každé straně mostu. Zpětnou vazbou pro 
tuto regulaci budou informace o vychýlení osy směru pojezdu celého mostu pomocí čtyř snímačů mě-
řící vzdálenost os hlavy kolejnice. Tyto snímače budou umístěny v každém „rohu“ jeřábu. Jeli celý 
systém zahrnující frekvenční měnič, pohony a automat PLC správně navržen a optimálně nastaven 
bude jízda jeřábu velice plynulá, rovnoměrná a bez doteků nákolku s kolejnicí – tzv.“elektronické 
nákolky“.

3.1 Návrh pohonu a technické parametry

Nákres konstrukce mostu včetně kočky je zobrazen na obr. 3.1, potřebné technické parametry 
jsou uvedeny v tabulce č. 3.1. Kočka se zvedacím zařízením se pohybuje po celé délce mostu. Kon-
strukce kočky je vybavená navíc otáčecím zařízením pro zlepšení manipulace s dlouhým břemenem 
(válcované pásnice o délce až 16m) upevněným na 5. metrovém závěsném balancéru, který je součástí 
jeřábu, což značně zvětšuje celkovou hmotnost kočky. Celkový pohled na jeřáb je na obr. 1.1.



Obr 3.1 Konstrukce jeřábu

Pohon mostu jeřábu bude řešen samostatným motorem s
bude pohánět jedno pojezdové kolo ozubeným převodem z
žit trojfázový čtyřpólový asynchronní motor s
brzdou a inkrementálním snímačem otáček. Zabudov
sloužit pouze jako parkovací a bude blokovat 
ztráty napájecího napětí aby bylo zajištěno bezpečné zastavení při poruše.

Tabulka 3.1 Základní parametry jeřábu
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Pohon mostu jeřábu bude řešen samostatným motorem s převodovkou pro každou 
bude pohánět jedno pojezdové kolo ozubeným převodem z výstupu převodovky. Pro pohon bude vy
žit trojfázový čtyřpólový asynchronní motor s kotvou nakrátko se zabudovanou elektromagnetickou 
brzdou a inkrementálním snímačem otáček. Zabudovaná elektromagnetická kotoučová brzda bude 
sloužit pouze jako parkovací a bude blokovat motor, jen pokud motor nebude v chodu, nebo v
ztráty napájecího napětí aby bylo zajištěno bezpečné zastavení při poruše.

Základní parametry jeřábu
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převodovkou pro každou stranu mostu. Tento 
výstupu převodovky. Pro pohon bude vyu-

kotvou nakrátko se zabudovanou elektromagnetickou 
aná elektromagnetická kotoučová brzda bude 

chodu, nebo v případě 
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3.2 Mechanika pohonu

Pojezdové mechanizmy jeřábů zahrnují mechanické ústrojí, které mění rotační pohyb hřídele 
motoru v pracovní pohyb přímočarý – pojezd. Volba a dimenzování hnacího elektromotoru je závislá 
na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitější je cha-
rakter momentu zátěže, který je u pojezdu mostu 
pasívní. Významným parametrem jsou zátěžné 
momenty při dynamických stavech pohonu, jakým 
je rozběh, nebo brzdění. Důležitým faktorem při 
řízení motoru frekvenčním měničem je správné 
určení času rozběhových, nebo doběhových ramp, 
neboť tyto významně ovlivňují dynamické  mo-
menty, jenž značně převyšují moment potřebný 
pro překonání pasivních sil (tření, valivý odpor 
atd.).

Uspořádání pohonu a způsob přenosu me-
chanické energie na hnané kolo je vyobrazen na 
obr. 3.2. Ze schématu je vidět, že přenos točivého 
momentu z výstupu převodovky je realizován 
pomocí ozubených kol kde ozubené kolo na vý-
stupní hřídeli převodovky pohání přes mezikolo 
přímo ozubení na hnaném kole, které je stejného 
průměru jako hnané kolo. Z tohoto vyplývá, že 
obvodová rychlost ozubeného kola na výstupu 
převodovky o průměru 264mm přímo odpovídá 
rychlosti pojezdu mostu.

Obr 3.2 Mechanika náhonu hnaného kola

Tabulka 3.2 Parametry mechaniky pohonu

Popis značka hodnota
Průměr pojezdového kola (3) D 700 mm
Průměr naboje pojezdového kola d 120 mm
Průměr ozubeného kola  (1) D 264 mm
Koeficient valivého  odporu      f 0,5
Třecí deficient (v naboji kola) µ 0,005
Koeficient stranového tření c 0,002
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Požadavky na jeřábové pohony:

Na elektrické pohony jeřábů jsou kladeny některé mechanické požadavky a jsou to především:

• Přetížitelnost (zvlášť při rozběhu)
• Regulace rychlosti ve velkém rozsahu
• Krátkodobý a přerušovaný chod
• Častá změna smyslu otáčení
• Možnost elektrického brzdění motorem
• Vibrace, špatná přístupnost

Obr. 3.3 Reakční zatěžovací diagram pohonu mostu

3.3 Stanovení parametrů pohonu

Ve spojení elektromotor a pracovní mechanizmus dochází v motoru k elektromechanické pře-
měně energie. Výkonový tok vtéká, nebo vytéká do motoru podle toho, ve kterém stavu se pracovní 
mechanizmus právě nachází (rozběh, doběh, brzdění a ustálený chod). Pracovní stavy motoru, nebo 
pracovního mechanizmu jsou charakterizovány momentem M a úhlovou mechanickou rychlostí ωm.
Tyto jednotlivé stavy jsou zobrazeny na obr. 3.3 a zběžný moment se pohybuje v 1. a 3. kvadrantu.
Jeli moment motoru stejný jako moment zátěže, je pohon v ustáleném stavu. V jiných než ustálených 
stavech probíhá přechodný jev, při kterém se mění rychlost a potažmo kinetická energie. Vzájemné 
vztahy mezi pracovním mechanizmem a elektromotorem určuje pohybová rovnice:

dt
dJMMM dynPMmot
ω

==−
(1)
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Určení předběžného výkonu motoru:  

Z celkové konstrukce pohonu jeřábu je patrné, že největší podíl na zatěžování motoru bude od 
dynamických stavů při rozjezdu, kdy bude motor zatěžován největším momentem. Proto pro předběž-
né určení výkonu motoru vypočteme potřebný mechanický výkon pro pojezd jeřábu s maximálním 
zatížením, rychlostí a zrychlením. Vypočtenou hodnotu podělíme dvěma a to z důvodu rozdělení těch-
to hodnot na dva pohony (každá strana mostu).

kW
t
vm

vFP
rozb

dyn 414,36
5

7,1103,6 42
max

max =
⋅⋅

=
⋅

=⋅= (2)

Předběžný jmenovitý výkon motoru vychází na 18,5kW vzhledem k nejbližší vyšší typově výkonnost-
ní řadě asynchronního Motoru.

Vypočet převodového poměru převodovky: 

Pro určení potřebného převodového poměru převodovky předpokládáme použití čtyřpólového
asynchronního motoru jehož jmenovité otáčky můžeme stanovit na 1465 ot/min. Dále budeme uvažo-
vat maximální rychlost pojezdu mostu a průměr ozubeného kola na výstupu převodovky, jehož obvo-
dová rychlost odpovídá rychlosti pojezdu jeřábu, protože průměr ozubeného kola spojeného 
s pojezdovým mají shodný průměr.

Otáčky převodovky na straně pracovního Mechanizmu.

1max min123
264,0
7,16060 −⋅≅

⋅
⋅

=
⋅
⋅

= ot
D
vNout ππ (3)

Převodový poměr

91,11
123
1465

===
out

mot
p N

Nn
i

(4)

Pro pohon pojezdu bude použita převodovka s asynchronním elektromotorem dodávaná fir-
mou Sew- Eurodrive a dle konstrukce, potřebného převodového poměru a výkonu byla vybrána kuže-
ločelní převodovka s převodovým poměrem 11.99:1, který je nejbližší k vypočtenému. Typové číslo 
Elektro-převodovky je KA97/T – AM 180 DV180M4/BM/HR/TF/C3. Podrobné technické parametry 
pro vybraný typ elektro-převodovky je uveden v tabulce č.3. Tyto hodnoty jsou převzaty z katalogu 
výrobce těchto elektropřevodovek.
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Tabulka 3.3 Parametry elektropřevodovky

Název parametru Ozn. Hodnota Jednotky
Účinnost převodovky ηpř 0,97 -
Převodový poměr ip 11,99 -
Setrvačný moment na straně mo-
toru zahrnující i motor

Jm 0,16 Kg/m2

Výkon elektromotoru P 18,5 kW
Napájecí napětí elektromotoru U 380-415  /50 V / Hz
Jmenovitý moment motoru Mnmot 121 Nm
Jmenovitý účiník motoru cosφ 0,8 -
Jmenovité otáčky motoru Nnmot 1465 Otáček/min
Jmenovitý proud motoru In 38,5 A
Zatěžovatel S 1

Určení jízdních odporů (pasivních sil)

Tyto síly působí vždy proti směru pohybu.

Valivý (odvalovací) odpor:

NDfgmFval 108
2
7,0

1000
5,081,963000

21000
=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=

(5)

Třecí odpor:

Nc
D
dgmFtř 17671236531 =+=






 +⋅⋅⋅= µ

(6)

Ostatní – Fo=150N  (odpor kabelové vlečky, sběračů)

Hodnoty a význam použitých konstant:

f – konstanta valivého odporu – pro materiál pojezdového kola a kolejnice kov/kov odpovídá 
hodnota 0,5
c – koeficient stanového tření je 0,002
µ - třecí koeficient – pro použité valivé ložisko je 0,005

Moment na hřídeli motoru od pasivních sil (statický)

Pro přepočet momentu od pasivních sil pojezdu jeřábu na hřídel motoru budeme počítat 
s polovinou vypočtených pasivních sil, a to z důvodu rozdělení zatížení celého jeřábu na dvě poloviny 
(jeden pohon na každé straně mostu jeřábu)

N
i

DFFF

M
p

otřval

mp 49,11
97,099,11

132,0
2

)1501767108(
22

)( 1

=
⋅

⋅
++

=
⋅

⋅
++
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η (7)
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Dynamický moment na hřídeli motoru

Jmenovitá úhlová mechanická rychlost

sec/4,153
60

21465
60

2 RadNnm
mn =

⋅
=

⋅
=

ππ
ω (8)

Uhlové zrychlení

2sec/57,25
6
4,153 Rad

t
mn

m ===
ω

α
(9)

Moment setrvačnosti od posuvných hmot na straně pracovního mechanizmu (výstupní hřídel převo-
dovky). Budeme počítat s polovinou celkové hmotnosti pro výpočet jednoho pohonu.

2
22

1 /3,566
2
264,032500

22
mkgDmJ p =






⋅=






⋅=

(10)

Dynamický moment na hřídeli motoru při rozběhu

Nm
i
J

JM m
p

p
mmD 9,10757,25

97,08,143
3,56616,02 =⋅
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⋅
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η
(11)

Dynamický moment na hřídeli motoru při zpomalování

Nm
i
J

JM m
p

p
mmD 77,10157,2597,0

8,143
3,56616,02 =⋅







 ⋅+=⋅









⋅+= αη

(12)

Celkový maximální moment na hřídeli motoru

NmMMM mDmpmc 39,1199,10749,11 =+=+= (13)

Z vypočtených hodnot je zřejmé, že navržený pohon je dostatečně dimenzován na momentové zatížení 
při dynamických stavech pohonu jeřábového mostu vzhledem k jmenovitému momentu motoru.
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3.4 Kontrola dimenzování motoru

Pro konečné použití tohoto motoru ve spojení s pracovním mechanizmem pojezdu mostu je 
potřeba ještě provést kontrolu, zdali motor vyhovuje z hlediska dimenzování na momentové a tepelné 
přetěžování. Tato kontrola musí být provedena, aby se předešlo případným poruchovým stavům za 
provozu. 

Kontrola na momentové přetížení motoru

Při kontrole momentového přetížení bychom měli dodržet rezervu 30% od momentu zvratu 
(maximálního momentu) navrženého motoru. Z parametru navrhovaného motoru známe Mn (121N) 
poměr Mmax/Mn (2,5) to znamená, že maximální moment motoru je 302Nm a o 30% snížena hodnota 
je 211Nm. Maximální výše vypočtená hodnota momentu na hřídeli je 120Nm což je značně nižší hod-
nota než maximální dovolená, takže motor vyhovuje na momentové přetížení.

Kontrola motoru na dovolené oteplení

Oteplení izolace motoru nesmí překročit dovolenou hranici, která je stanovena trvalým zatíže-
ním (S1) při jmenovitém výkonu motoru při normálním prostředí a nadmořské výšce do 1000m 
s vlastním chlazením. Vzhledem k proměnnému zatížení a nepravidelnému chodu musíme určit ekvi-
valentní hodnotu proudu, výkonu, nebo momentu, abychom mohli stanovit, jestli motor dovolenou 
hranici jmenovitých hodnot. Pro tento účel zvolíme metodu ekvivalentního momentu, která se jeví 
jako nejpraktičtější pro určení zatěžovacího diagramu asynchronního motoru pohonu mostu. Pro vý-
počet ekvivalentního momentu jsem sestavil zatěžovací diagram dle vypočtených hodnot momentů a 
časů při největší zátěži při vysledovaném časovém úseku běžného chodu jeřábu, což by mělo simulo-
vat nejnepříznivější stav a pro výpočet použijeme rovnici:

( )
T

tM
M

m

k
kk

ef

∑
=

⋅
= 1

2

knkk tttT L++= 21 )��+

Protože u použitých motorů počítáme s vlastním chlazením (ventilátor je umístěn na hřídeli 
motoru), motor bude při nižších otáčkách hůře chlazen a tím se snižuje momentová zatížitelnost 
s ohledem na oteplení (obr.3.5). Tato hodnota se v oblasti nejnižších otáček snižuje až na polovinu 
jmenovitého momentu, proto musíme s tímto faktem počítat při dimenzování motoru na oteplení.

Použitý frekvenční měnič s tímto počítá a vyhodnocuje tepelné zatížení motoru pomocí teplot-

ního integrálu        ∫
T

dti
T 0

21 (15)
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Výpočet integrálu je ovlivněn způsobem chlazení motoru (P0355) a chování měniče při překročení 
maximální zátěže je určeno parametrem P0610, kde je možno zvolit zda-li měnič při překročení hod-
noty dá pouze výstražné hlášení, nebo sníží hodnotu výstupního proudu (měnič sníží výstupní kmito-
čet a tím i proud motoru) anebo vypne motor a vyhlásí poruchu.

Obr 3.5 Redukce zatěžovacího momentu motoru s vlastním chlazením v závislosti na otáčkách

Tabulka 3.4 časové intervaly a odpovídající 
zátěžné momenty PM pojezdu mostu pro vy-
počet ekvivalentního momentu

Z údajů v tabulce 3.4 vypočteme dle vzorce (14) ekvivalentní moment:
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Stav t (s) Druh pohybu Moment 
(Nm)

1 6 Rozjezd 119,39
2 9 Konst. rychlost 11,49
3 6 Zpomalování 101,77
4 5 Nulové otáčky 0
5 2 Rozjezd 119,39
6 2 Konst. rychlost 11,49
7 2 Zpomalovaní 101,7
8 30 Nulové otáčky 0
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Vypočtený ekvivalentní moment je 57Nm (pro jednu stranu mostu). Vzhledem ke zhoršenému 
ochlazování při nízkých otáčkách musíme ještě tuto hodnotu vynásobit dvěma a výsledná hodnota 
nesmí překročit jmenovitý moment motoru. Dle vypočtu a porovnání se jmenovitým momentem moto-
ru (17) je patrné, že můžeme použít motor s vlastním chlazením, aniž by došlo k nedovolenému otep-
lení izolace. V opačném případě bychom museli použit cizí chlazení aby byl motor dostatečně ochla-
zován i při nízkých otáčkách.

( )1211142 nMOTef MM ≤=⋅ (17)

Kontrola adheze hnaných kol

U pojezdových mechanizmů jeřábů je rovněž důležité provést kontrolu na adhezi kol, aby 
nedocházelo při rozběhu, nebo brzdění k prokluzu hnaných kol. Aby k těmto prokluzům nedocházelo, 
musí být splněna podmínka, aby akcelerační síla byla menší než síla adhezní.

akcelerační síla je:
HK

a N
amF ⋅

= 7� )�5+

adhezní síla je:  µµ ⋅=⋅=
k

kadh N
mgFF

)�8+

Z toho vypočteme maximální dovolené zrychlení:

2/74,015,081,9
4
2 smg

N
Na

K

HK
dov =⋅⋅=⋅⋅≤ µ

(20)

µ je koeficient adheze – pro kov/kov je hodnota 0,15

Navržené zrychlení je:

2

min

max
max /28,0

6
7,1 sm

t
v

a ===
(21)

amax < adov

Z výpočtu vyplývá, že dovolené zrychlení je značně větší než skutečné maximální, tudíž po-
hon vyhovuje z hlediska adheze.
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4. Popis struktury řízení pojezdu mostu

Struktura celkového propojení jednotlivých komponentů je stručně vyobrazena na schématu –
obr. 4.1. Každý motor jednotlivého pohonu je napájen frekvenčním měničem a tyto měniče jsou říze-
ny z nadřazeného automatu Simatic s7-300 prostřednictvím sériové komunikace profibus. Do vstupní 
karty programovatelného automatu simatic vstupují binární údaje o požadovaném stupni rychlosti a 
směru pojezdu, dále pak stavy koncových a zpomalovacích spínačů atd. Do analogové vstupní karty 
automatu jsou přivedeny signály ze snímačů polohy pojezdových kol vůči kolejnici. Analogový signál 
těchto ultrazvukových snímačů je řešen proudovou smyčkou. Informace o vzdálenosti je reprezento-
vána hodnotou 4 až 20mA, která se zpracovává v A/D převodníku vstupní karty. Motor je vybaven 
inkrementálním snímačem otáček, jehož výstupní signál vstupuje přímo do frekvenčního měniče. Ten-
to snímač okamžitých otáček motoru je důležitý jako zpětná vazba pro přesné vektorové řízení motoru. 
K frekvenčnímu měniči je do napěťového meziobvodu připojena brzdná jednotka, která je nutná 
z důvodu maření přebytečné energie z motoru, který jede v generátorickém režimu při zpomalování a 
dodává energii do stejnosměrného meziobvodu měniče přes zpětné diody jednotlivých spínacích vý-
konových tranzistorů. Frekvenční měniče jsou nastaveny pro vektorové řízení motoru se zpětnou otáč-
kovou vazbou. Při tomto způsobu řízení je lépe využit maximální moment motoru již od minimálních 
otáček.

Pomoci čtyř snímačů je plynule měřena boční vzdálenost od hlavy kolejnice. Snímače jsou 
umístěny na všechny čtyři „rohy“ mostu jeřábu, tak aby se měřená vzdálenost co nejvíc ztotožňovala 
se vzdálenosti jeřábového kola, respektive nákolku od kolejnice.

Regulační obvod (programovatelný automat) pak vyhodnocuje tyto čtyři signály a určuje tak 
optimální osu jízdy (obr.4.2). Tato osa by měla vést souběžně s jeřábovou dráhou a ležet v její ose. 
Tento princip vypadá velmi jednoduše, ale jsou zde další okolnosti, které mají na toto negativní vliv, 
jako jsou: nerovnoměrné zatížení mostu jeřábu, nerovnost jeřábové dráhy, rozdílné třecí momenty 
jednotlivých kol/převodovek, nerovnoměrné opotřebení pojezdových kol atd. Z těchto hodnot a údajů 
o požadované rychlosti zpracovává procesor automatu pomocí naprogramovaného algoritmu řízení 
výstupní požadavek rychlosti, zrychlení a směru pro pohony pravé a levé strany mostu, což umožňuje 
nezávislé řízení rychlosti.

Tyto hodnoty jsou měniči předány ve formě řídicích slov prostřednictvím sériové komunikace 
profibus. Měnič prostřednictvím této komunikace posílá zpět informace o stavu pohonu ve formě sta-
vového slova. Binární vstupní signály do automatu jsou řešeny od jednotlivých ovládačů, kontaktů 
koncových spínačů a relé prostřednictvím malého ovládacího napětí 24V/DC přičemž přítomnost 
ovládacího napětí na binárním vstupu karty je interpretováno jako log. „1“ (vstup bez napětí log. „0“). 
Binární výstupy automatu spínají signalizační prvky stavu zařízení, nebo cívky relé, které pak dále 
ovládají výkonové prvky (Brzda atd.). 
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Obr. 4.1 Blokové schéma řízení pohonu mostu

4.1 Popis ovládání

Veškeré ovládání jednotlivých pohonů celého jeřábu je umístěno v řídicí kabině jeřábu. Pojezd 
mostu je ovládán pákovým ovládačem s vačkovými spínacími prvky. V nulové (klidové) klidové po-
loze je sepnut nulový kontakt, který dává podmínku zapnutí silových a ovládacích obvodů. Při vychý-
lení ovladače do jednoho směru spíná kontakt zapnutí v požadovaném směru a podle úhlu vychýlení
také rychlostní stupeň. Dále je pákový ovladač vybaven přemosťovacím tlačítkem pro možnost zajetí 
za koncovou polohu. Na jeřábové dráze jsou umístěny koncové spínače, které dávají informaci o polo-
ze mostu. Každá strana jeřábové dráhy je snímána dvěma spínači (zpomalovací a koncový). Zpomalo-
vací zajišťuje, aby jeřáb začal včas zpomalovat před koncovou polohou, koncový vypíná pojezd 
v daném směru.



Měření vychýlení osy (křížení)

Systém měření může pracovat prakticky s
(indukční, kapacitní …). Jako nejvýhodnější se však jeví snímač ultrazvukový. Dokáže spolehlivě 
pracovat i v těch nejnepříznivějších 
a dobrou linearitu signálu.

Pro tento účel jsem vybral ultrazvukový snímač firmy B
logovým výstupním signálem. Parametry

Tabulka 4.1 Parametry snímače

Typ M18  3RG62 32
Pásmo vyhodnocování 3 až 20
Analogový výstup 4 až 20 mA
Pracovní napětí (DC) 10 až 30V
Doba odezvy 100 ms
Pracovní teplota -20 až 70
Kmitočet ultrazvuku 400 kHz
Pouzdro/krytí Mosaz,

Popis činnosti senzoru 

Poloha (vzdálenost) objektu se 
kového impulzu, která je přímo úměrná vzdálenosti objektu od piezoelektrického měniče. Aktivní 
plocha měniče kmitá, a zabraňuje tak usazování suchého prachu a nečistot. Vestavěný zesilovač zaji
ťuje dostatečnou rezervu vyzářeného
vyhodnocení rozhodující.

Pro tento princip měření je nezbytné tzv. zakázané pásmo, jehož délka je zde však redukována 
až na 3 cm. V případě měniče se nesmí n
20cm je možné vyhodnocení polohy spínacím výstupem
analogového výstupu (4 až 20mA)

Snímač bude upevněn v každém „rohu“ mostu a bude měřit vzdálenost od 
nice. Vzdálenost aktivní (měřící plochy) snímače bude cca 10cm. Dodržení přesné montážní vzdál
nosti od kolejnice není nutné, protože automat
noty. Při kalibraci automat nastaví nulovou 
kola mezi nákolky) a snímač pak dává vzdálenost od tohoto středu při vychýlení osy. Možné vychýl
ní se pohybuje v rozmezí 0 až 4cm
a vůlí v uložení kola).

Způsob měření a vyhodnocení osy

Pro měření vybočení osy jsou použity čtyři snímače vzdálenosti, které jsou umístěny v
„rohu“ jeřábového mostu. Pokud je most v
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(křížení)

Systém měření může pracovat prakticky s jakýmkoliv typem snímače pro měření vzdálenosti
Jako nejvýhodnější se však jeví snímač ultrazvukový. Dokáže spolehlivě 

těch nejnepříznivějších podmínkách, má výhodné měřící vzdálenosti, dostatečné rozlišení 

Pro tento účel jsem vybral ultrazvukový snímač firmy Bero. Jedná se o válcový snímač s an
logovým výstupním signálem. Parametry snímače jsou uvedeny v tabulce 4.1.

M18  3RG62 32-3LS.00
3 až 20 cm
4 až 20 mA

30V
100 ms
20 až 70
400 kHz
Mosaz, plast / IP67

Obr.4.1 Ultrazvukový snímač vzdálenosti
Bero Siemens M18

Poloha (vzdálenost) objektu se zjišťuje měřením doby šíření vyslaného a odraženého ultrazv
kového impulzu, která je přímo úměrná vzdálenosti objektu od piezoelektrického měniče. Aktivní 
plocha měniče kmitá, a zabraňuje tak usazování suchého prachu a nečistot. Vestavěný zesilovač zaji

vyzářeného výkonu, a pokles intenzity odraženého ultrazvuku proto není pro 

Pro tento princip měření je nezbytné tzv. zakázané pásmo, jehož délka je zde však redukována 
případě měniče se nesmí nacházet objekt vytvářející odezvy a ve vzdálenosti od 3 do 

nocení polohy spínacím výstupem, nebo kontinuální měření vzdálenosti pomoci 
(4 až 20mA)

každém „rohu“ mostu a bude měřit vzdálenost od 
nice. Vzdálenost aktivní (měřící plochy) snímače bude cca 10cm. Dodržení přesné montážní vzdál

protože automat po provedení kalibrace nastaví potřebné výchozí ho
ty. Při kalibraci automat nastaví nulovou polohu kola vůči kolejnici (hlava kolejnice je uprostřed 

kola mezi nákolky) a snímač pak dává vzdálenost od tohoto středu při vychýlení osy. Možné vychýl
rozmezí 0 až 4cm od středu na každou stanu (v závislosti na stavu opotřebení nákolků 

Způsob měření a vyhodnocení osy

Pro měření vybočení osy jsou použity čtyři snímače vzdálenosti, které jsou umístěny v
„rohu“ jeřábového mostu. Pokud je most v ose (hlavy kolejnic jsou uprostřed mezi nákolky pojezd
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jakýmkoliv typem snímače pro měření vzdálenosti
Jako nejvýhodnější se však jeví snímač ultrazvukový. Dokáže spolehlivě 

, má výhodné měřící vzdálenosti, dostatečné rozlišení 

ero. Jedná se o válcový snímač s ana-

Ultrazvukový snímač vzdálenosti
Bero Siemens M18

zjišťuje měřením doby šíření vyslaného a odraženého ultrazvu-
kového impulzu, která je přímo úměrná vzdálenosti objektu od piezoelektrického měniče. Aktivní 
plocha měniče kmitá, a zabraňuje tak usazování suchého prachu a nečistot. Vestavěný zesilovač zajiš-

výkonu, a pokles intenzity odraženého ultrazvuku proto není pro 

Pro tento princip měření je nezbytné tzv. zakázané pásmo, jehož délka je zde však redukována 
acházet objekt vytvářející odezvy a ve vzdálenosti od 3 do 

, nebo kontinuální měření vzdálenosti pomoci 

každém „rohu“ mostu a bude měřit vzdálenost od vnitřní hlavy kolej-
nice. Vzdálenost aktivní (měřící plochy) snímače bude cca 10cm. Dodržení přesné montážní vzdále-

po provedení kalibrace nastaví potřebné výchozí hod-
polohu kola vůči kolejnici (hlava kolejnice je uprostřed 

kola mezi nákolky) a snímač pak dává vzdálenost od tohoto středu při vychýlení osy. Možné vychýle-
(v závislosti na stavu opotřebení nákolků 

Pro měření vybočení osy jsou použity čtyři snímače vzdálenosti, které jsou umístěny v každém 
ose (hlavy kolejnic jsou uprostřed mezi nákolky pojezdo-
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vých kol) jsou všechny hodnoty vzdálenosti v automatu kalibrovány, to znamená, všechny hodnoty 
vzdálenosti jednotlivých snímačů jsou nastaveny na nulovou hodnotu. 

Při vybočení se sčítají hodnoty snímače x1 a x2 a dávají hodnotu y1, zároveň se sčítají hodnoty snímačů 
x3 a x4 které dávají hodnotu y2

Obr. 4.2 Způsob měření vybočení z přímé osy

Výsledná hodnota a směr vybočení je vypočtena dle následujícího vzorce:

)_(21

243

121

odchylkaabsolutnízyy
yxx
yxx

⇒=+

=+
=+

(22)

9����4���: ⇒〈∧〉 )()( 2121 yyyy � �0��,�����
���

9����4���:� ⇒〉∧〈 )()( 2121 yyyy ���0��,�������

Tento vypočet se provádí v algoritmu programu PLC a absolutní odchylka udává velikost přidané 
hodnoty frekvence, nebo zrychlení. Tato hodnota se přičítá, nebo odčítá, od žádaných hodnot pro jed-
notlivé měniče podle toho, kterým směrem se most pohybuje a na jakou stranu se vychyluje z přímé 
osy.
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5. Návrh a popis frekvenčních měničů

V současné době je na trhu mnoho výrobců nepřímých měničů kmitočtu jako například měniče 
firmy: LENZE, EMOTRON, ABB, YASKAVA, SIEMENS….

Téměř všichni výrobci nabízejí frekvenční měniče, které lze použít na jakékoliv aplikace a ne-
lze dostatečně spolehlivě určit, který výrobce nabízí lepší parametry, či technické řešení frekvenčního 
měniče. Proto je třeba také zohlednit cenu, servis, recenze, dostupnost náhradních dílů atp. Já jsem 
zvolil pro tuto aplikaci frekvenční měnič Mikromaster 440 firmy Siemens, protože se tyto měniče již 
využívají na jiných aplikacích v podniku, kde pracuji a mám s těmito měniči praktické zkušenosti a 
potřebné proškolení u firmy Temex.

5.1. Popis frekvenčního měniče (všeobecně)

V současné praxi se nejčastěji používají nepřímé měniče kmitočtu tj. měniče se vstupním me-
zi-obvodem a to napěťovým nebo proudovým. V našem případě budeme využívat frekvenční měnič 
s napěťovým mezi-obvodem, který je součástí této aplikace a tento budu následně popisovat. Zjedno-
dušeně se tento měnič skládá ze vstupního obvodu, kde je přiváděné střídavé napětí (jednofázové nebo 
vícefázové) usměrněno a ze střídače, který stejnosměrné napětí meziobvodu převádí na střídavé třífá-
zové o požadované frekvenci a napětí. Tyto jednotlivé obvody jsou podrobněji popsány dále. 

Vstupní obvod 

Vstupní obvod je zařízení, které usměrňuje síťové napětí a jeho výstup je spojen se stejno-
směrným napěťovým mezi-obvodem, vybaveným kondenzátory, na který je napojen střídač. Nejčastěji 
se jako vstupního obvodu používá neřízený (diodový) můstkový šesti-pulzní usměrňovač a to 
z důvodu nízké ceny. Jeho hlavními nevýhodami je to, že často vyžaduje některá doplňková zařízení a 
odebírá ze sítě neharmonický (nesinusový) proud. U měničů vyšších výkonů se používají řízené tyris-
torové usměrňovače.

Napěťový mezi-obvod 

Do napěťového meziobvodu vstupuje usměrněné napětí ze vstupního usměrňovače. Obsahuje 
filtrační elektrolytické kondenzátory o velké kapacitě (čím větší výkon tím větší kapacita), které vy-
hlazují zvlnění stejnosměrného napětí. Dále obsahuje zařízení pro před-nabíjení těchto kondenzátorů, 
aby nevznikal velký proudový ráz při připojení měniče na napájecí síť. U měničů Micromaster je sou-
částí meziobvodu také omezovač napětí, který připojuje přes spínací tranzistor vnější odpor pro maření 
přebytečné energie při zvýšení napětí v meziobvodu. Toto zvýšené napětí může vzniknout například 
při generatorickém chodu motoru. Napětí meziobvodu je rovněž vyvedeno na svorky měniče pro mož-
nost napájení externím stejnosměrným zdrojem.
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Střídač

Je hlavní část měniče, která provádí střídání usměrněného napětí v meziobvodu na střídavé 
napětí o požadované frekvenci. Princip spočívá ve vhodném spínání výkonových spínačů střídače tak, 
aby střední hodnota výstupního napětí měla sinusový průběh.
Střídače pracují na principu komparační pulzně-šířkové modulace (PWM), což znamená, že výstupní 
výkonové tranzistory (IGBT) jsou řízeny mikroprocesorovými řídicími jednotkami, jejichž výstupem 
jsou signály pro spínání těchto výkonových tranzistorů. Tyto pulsy jsou vytvářené komparací refe-
renčního trojúhelníkového, nebo pilového napětí a sinusového napětí a její různé modifikace pro eli-
minaci vyšších harmonických. V současné době se díky rychlým procesorům používá také vektorové 
šířkově pulzní modulace, které také lépe využívá maximální napětí meziobvodu. Princip vektorové 
pulzní modulace spočívá v realizaci vypočtené polohy a velikosti prostorového vektoru statorového 
napětí. Současné velmi rychlé signálové procesory umožňují velice rychle určit potřebné spínací doby 
výkonových prvků v napěťovém střídači. Zajišťují vysokou spínací frekvenci měniče (až desítky kHz) 
a maximální využití napěťového meziobvodu.

Řídící jednotka 

Řídící jednotka se skládá ze vstupních obvodů, jež zajišťují komunikaci s okolím (řídící signá-
ly, ovládání, nastavování) dále pak z mikroprocesoru, který obsahuje algoritmy řídící logiky sestávají-
cí z regulačních a výpočtových bloků, které zajišťují optimální řízení motoru. Tyto řídicí obvody se 
zčásti dají naprogramovat a nastavit pomocí programovacího softwaru pro konkrétní aplikace a moto-
ry. Výstupem z řídící jednotky jsou signály pro výstupní PWM modulátor, který ovládá výkonovou 
část střídače.

Výkonová část střídače

Výkonová část výstupní části střídače se skládá z 6-ti tranzistorů, které mají ve společném 
pouzdře i zpětnou diodu. Tranzistory jsou spínány v časech, které jsou určeny pulsy na výstupu PWM-
modulátoru. Diody jsou potřebné k přebírání proudu při vypnutí tranzistoru z důvodu indukčnosti.

U frekvenčních měničů musí být napětí, které odpovídá křivkové závislosti na frekvenci.
Důvod pro snižování napětí při nižším kmitočtu než 50Hz je pobuzování motoru, což by způsobilo 
velký budící proud, který by přehříval motor.

Problémy vyplývající z principů frekvenčního měniče

Při zatížení motor proud odebírá, kdežto když brzdí (pracuje v generatorickém režimu), proud 
vrací. U střídače se tento proud vrací do stejnosměrného meziobvodu, což způsobuje zvyšování napětí 
meziobvodu teoreticky do nekonečna. Proto, abychom nepřekročili dovolené napětí meziobvodu, mu-
síme tuto energii zase nějakým způsobem odebírat (např. brzdné jednotky, odpory).

Dalším problémem je velikost první (užitečné) harmonické výstupního sdruženého napětí 
střídače. Bylo dokázáno, že velikost první harmonické sdruženého napětí nemůže být při PWM vyšší, 
než je velikost napětí v meziobvodu. Což při výstupní frekvenci vyšší než 50Hz neumožňuje zvýšit 
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napětí a musíme tedy pracovat s konstantním výkonem a tím pádem snižovat pracovní moment na 
hřídeli motoru.

5.2. Způsoby řízení frekvenčním měničem

Řízení parametru motoru frekvenčním měničem může být realizováno dle různých algoritmů 
řídícího software měniče v závislosti na okamžitých hodnotách stavu motoru a žádaných veličin. Růz-
né způsoby řízení značně ovlivňují chování pohonu zvláště v dynamických stavech.

Skalární řízení:

Jedná se o způsob řízení, kdy se pohon při regulaci otáček „zajímá“ jen o výstupní frekvenci a 
napětí. Jde o lineární charakteristiku dle poměru U/f = konstantní. Je to nejjednodušší způsob řízení, 
při kterém napětí na motoru je úměrné statorovému kmitočtu. Použitý způsob řízení je nutné nastavit
v případě skupinových pohonů (tj. dvou a více motorů připojených paralelně k jednomu měniči) nebo 
pohonu se synchronním motorem. V případě, že pohon je tvořen asynchronním motorem, dochází při 
nízkých otáčkách k poklesu momentu motoru. Při nízkých frekvencích asi 0,1fn se začínají uplatňovat 
úbytky napětí na odporech a impedanci vinutí. Vyrovnání momentové charakteristiky motoru v oblasti 
nízkých otáček je možné, za cenu zvýšeného proudu motoru, zvýšením počátečního napětí motoru 
parametrem P1310, popřípadě P1311 a 1312 [4]. K modulaci lze využít jak komparační, tak vektoro-
vou šířkově pulzní. 

Vektorové řízení

Vektorové řízení zabezpečuje vysokou přesnost a dynamiku veličin v ustálených i přechodo-
vých stavech. Jeho princip vychází z úplných (nezjednodušených) rovnic asynchronního motoru, které 
jsou poměrně složité. Je optimální způsob řízení asynchronního motoru, kdy se u výstupního proudu 
měniče sleduje posunutí vektoru proudu oproti vektoru napětí. Z výpočtu modelů as motorů bylo zjiš-
těno, že složka proudu, která se promítne ve směru vektoru napětí takzvaná Id složka má obdobný 
význam jako budící proud u stejnosměrného motoru a složka proudu, která je kolmá k vektoru napětí-
takzvaná Iq složka, má obdobný význam jako kotevní proud stejnosměrného motoru. Otáčky motoru 
jsou nezávislé na zatížení pohonu. 

Vektorového řízení se s výhodou používá u dynamických pohonů a lépe reguluje moment kolem níz-
kých otáček (frekvencí). Toto řízení je použitelné, jen pokud je na výstupu měniče připojen pouze 
jeden motor.

Pro správný výpočet optimálního nastavení vektorů proudů, vyžaduje měnič zpětnou otáčkovou vaz-
bu, která je nejčastěji řešena inkrementálním snímačem otáček na hřídeli motoru.



#��
��;
���,������*��,

��

V současné době již některé měniče (i Micromaster) umožňují vektorové řízení bez zpětné otáčkové 
vazby. Při tomto způsobu si měnič vypočítává aktuální polohu rotoru z naměřených parametrů motoru. 
Pro náročnější aplikace je však výhodnější použít snímače, protože při nízkých otáčkách jsou tyto 
výpočty méně přesné. Základní bloková struktura vektorového řízení měniče Micromaster 440 je vy-
obrazena na obrázku 5.1 a detailnější rozpad jednotlivých částí struktury lze najít v kompendiu firemní 
dokumentace tohoto měniče.

Obr. 5.1 Základní bloková struktura vektorového řízení měniče micromaster(se zpětnou vazbou)

5.3 Popis a návrh měniče Micromaster440 – dimenzování

MICROMASTER440 

Jsou měniče kmitočtu s napěťovým mezi-obvodem určené pro napájení třífázových asyn-
chronních a synchronních motorů ve výkonovém rozsahu od 120W do 75kW. Podle typu měniče je 
možné jednofázové nebo třífázové napájení.

Obvody řízení a regulace jsou realizovány pomocí digitální techniky s mikroprocesorovým řízením a 
výkonovými tranzistory typu IGBT. Metodou PWM s přepínatelným spínacím kmitočtem je dosaženo
tichého a rovnoměrného chodu motoru. Ochranné funkce měniče a motoru zajišťují dokonalou ochra-
nu pohonu. Tento typ měniče obsahuje brzdnou jednotku, takže na měnič už můžeme připojit jen od-
povídající brzdný odpor, pokud to charakter pracovního mechanizmu vyžaduje. Měnič má také interní 
vestavěný odrušovací filtr třídy A.



#��
��;
���,������*��,

� 

Nastavení měniče 

Měnič obsahuje řadu parametrů (cca 3000), pomocí kterých lze nastavit potřebné hodnoty 
z oblasti měniče, motoru, typu 
řízení, ovládání, chování pra-
covního mechanizmu atd.

Každý parametr je označen 
písmenem a číslem a podle 
manuálu výrobce lze změnou 
těchto parametrů nastavit po-
třebné hodnoty. Parametry 
označené P+číslo lze měnit a 
parametry označené „r“ jsou 
pouze ke čtení a zobrazují aktu-
ální hodnoty a stavy měniče 
nebo motoru.

Nastavení parametrů lze prová-
dět prostřednictvím ovládacího 
panelu s displejem, který může 
být dodán společně s měničem a 
může být použit pro všechny 
měniče této typové řady nebo
pomocí notebooku přes sério-
vou linku. Pro parametrování  je 
nutno mít na počítači nainstalo-
ván vhodný software jako třeba Obr. 5.2 Výkonové řady měničů Micromaster 440

„ Drive-monitor“, který spolupracuje se všemi typy měničů fy Siemens. Tento program umožňuje 
kromě parametrování i zálohování sad parametrů a diagnostiku většiny hodnot regulovaného pohonu a 
to jak staticky, tak v grafické podobě v čase. Nastavování měniče prostřednictvím tohoto programu je 
pohodlnější a komfortnější vzhledem k přídavným funkcím, které obsahuje.

Tovární nastavení měniče je vhodné pro široký rozsah jednoduchých aplikací. Změnou para-
metru je možné měniče MICROMASTER 440 přizpůsobit náročným aplikacím. Tento měnič umožňu-
je kromě klasické skalární regulace i vektorovou regulaci, která je výhodná pro dynamické pohony a 
umožňuje pracovat motoru s max. momentem již od nejnižších otáček a to bez, nebo se zpětnou vaz-
bou.
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Obr. 5.3 Základní blokové schéma měniče a vyznačení významu připojovacích svorek
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Základní podmínky pro správný návrh frekvenčního měniče

Vlastní návrh měniče kmitočtu se obsahově neliší od obecného postupu návrhu pohonu, jenž 
zahrnuje shromáždění informací, údajů, parametrů, znalostí předpisů apod.  Jejich porovnání a vyhod-
nocení obsahuje finální návrh optimální varianty pro zadané parametry pohonu.
Nezbytné informace pro správný návrh frekvenčního měniče:

• Znalosti provozních vlastností motoru.
• Závislost mechanických charakteristik motoru včetně parametrů Mn,   Mmax , n0.

• Rozdělení rozsahu možného řízení otáček ve frekvenční závislosti závislosti na oblasti 
s konstantním mag.tokem a s proměnným mag. tokem

• Je-li pohon s proměnným mechanickým výkonem.
• Závislost ztrát a účinnosti na frekvenci.
• Vlivy způsobené neharmonickým průběhem elektrických veličin motoru. Mezi nejvýznamněj-

ší patří: zvýšení ztrát, zvýšení hlučnosti, vznik přídavných pulzačních momentů, zpětné vlivy 
na napájecí síť.

• Znalost základních provozních vlastností a parametrů měničů kmitočtu.
• Znalosti pracovního mechanismu(charakteru zátěže, prac. cyklus, prostředí apod.)

Při vlastním výběru typové velikosti měniče je nutné postupovat dle technických parametrů a pokynů 
jeho výrobce uváděných v technické dokumentaci k dané typové řadě měničů.

Dimenzování měniče

Zpravidla by měl být jmenovitý výkon měniče vyšší než výkon motoru, který je z tohoto mě-
niče napájen a to z toho důvodu, že motor můžeme krátkodobě přetěžovat větším momentem než je 
jeho jmenovitý, proto výkon měniče musí být vyšší, aby byl měnič ještě schopen dodat potřebný proud 
i při těchto stavech, kdy motor pracuje při vyšším momentu než je jeho jmenovitý.

I každý výrobce měniči udává maximální proud Imax, který je vyšší než jmenovitý, ale protože pře-
chody spínacích tranzistorů nemají takovou tepelnou kapacitu jako motory, udává se u těchto maxi-
málních hodnot proudu i maximální doba, po kterou může být měnič tímto proudem přetěžován a také 
doba mezi těmito stavy se nesmí překročit. Například um Micromastru je dovoleno přetížení 150% 
podobu 60s. a nesmí přesáhnout dobu 300sec mezi těmito přetíženími. Při nedodržení těchto podmí-
nek se sice měnič nespálí, ale jeho elektronika vyhlásí poruchový stav a zastaví pohon nebo vnitřní 
regulátory tento proud omezí. Úroveň tohoto omezení můžeme nastavit i pomocí parametru v případě, 
že chceme hlídat, aby motor nepřekračoval určitou hodnotu proudu.

Jelikož již známe momentové zatížení pojezdu mostu ve všech pracovních oblastech a známe 
také parametry motoru můžeme určit proud motoru IM pro správný návrh měniče dle vztahu:
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MPM – je moment pracovního mechanizmu při vypočteném nejnepříznivějším stavu, to je u pojezdu 
mostu rozběh s maximálním zatížením a zrychlením.

I0n – je proud motoru naprázdno a pokud ho neuvádí výrobce lze ho přibližně vypočítat ze jmenovitých
hodnot dle vztahu:

ϕcos10 −⋅= nn II )��+

Vypočet výkonové řady měniče

Nejprve vypočteme proud motoru dle vztahu xx

AIon 22,178,015,38 =−⋅= (25)

Vypočet proudu motoru pro správný návrh výkonové řady měniče:

( ) AIM 3,3894,116953,29622,175,38
121

39,11922,17 222 =+=−⋅





+=

(26)

Dle vypočtených hodnot jsem z katalogu vybral měnič Micromaster440 typ MM440-1850/3F který 
odpovídá nejbližším vyšším vypočteným hodnotám. Základní nejdůležitější parametry vybraného 
měniče jsou uvedeny v tabulce 5.1.

Tabulka 5.1 Parametry měniče

Typ Micromaster440 typ MM440-1850/3F
Napájecí napětí 3x 380 až 480V 
Maximální/špičkový výstupní proud 38/45A
Vstupní proud max/špičkový 37/43A
Jištění síťového přívodu 63A
Průřez vodičů (síť↔měnič/ měnič↔motor) 16/10mm2

Rozměry (VxŠxH) 520x275x245mm
Hmotnost 17 kg

Obr. 5.3 Měnič pojezdu mostu

Brzdný odporník

Pro tento navrhovaný typ pohonu je potřeba přiřadit k měniči brzdný odpor aby nedocházelo 
vlivem generátorického chodu motoru (při zpomalování/brzdění) k překročení dovolené hodnoty napě-
tí v meziobvodu měniče. Tento typ měniče je již vybaven interním řízením spínání napětí meziobvodu 
do výstupního odporníku. Není tedy již potřeba napojení na externí brzdnou jednotku, která by regulo-
vala překročení napětí v meziobvodu. Je pouze nutné napojení výkonového odporu ke svorkám měni-
če.

Dle katalogu a doporučení výrobce jsem vybral odpovídající typ odporníku pro tuto výkono-
vou řadu (viz tab. 5.2).
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Tabulka 5.2 Parametry brzdného odporníku

typ 6ES6440-4BD21-2DA0
Pro měniče s výkonem 15 až 22kW Špičkový výkon 25 kW
Odpor 27 Ω Trvalý výkon 1245kW
Max DC napětí 900 V Rozměry (v-š-h) 645-270-175mm

Tento brzdný odporník je připojen k měniči vodiči o průřezu 6mm2 a bude umístěn vně roz-
vaděče, kde musí být zajištěn kolem prostor, aby mohl volně cirkulovat vzduch pro chlazení.

Snímač otáček

Protože měnič bude využívat vektorové řízení se zpětnou otáčkovou vazbou je nutno připojit 
k měniči snímač otáček od motoru. Měniče micromaster nejsou standardně v základní verzi vybaveny 
rozhraním pro připojení inkrementálního snímače otáček, proto je potřeba tento přídavný modul zvlášť 
objednat.
Modul pro připojení IRC snímače s rozhraním TTL/HTL  lze objednat od označením 6SE6400-
0EN00-0AA0. Modul se připojuje na čelní stranu měniče prostřednictvím 40-ti pinového konektoru. 
Tento modul má 12 svorek pro připojení snímače. Pro připojení inkrementálního snímače otáček se 
využívají především svorky pro připojení dvou kanálů a jejich inverze dále pak napájení a napájecí a 
signálové země. Důležité je realizovat přívod pomocí stíněného kabelu a stínění pečlivě připojit ke 
svorce tomu určené.

Modul inpulzního čidla má tři LED diody signalizující provozní stav modulu impulsního čidla 
viz obr.5.4. Pkud pracuje modul a snímač bezvadně  všechny diody na modulu permanentně blikají 
v závislosti na rychlosti otáček hřídele motoru. Dojde-li k chybě, blikání ustane a diody zůstanou svítit 
nebo zhasnou. 
Modul je nutno připojovat k měniči, který není pod napětím!  
Při nastavování měniče je pak nutno nastavit potřebné parametry týkající se čidla otáček.

Obr. 5.4 Komunikační modul Profibus a modul pro připojení IRC snímače
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Komunikace

Protože budeme využíva komunikaci s měničem prostřednictví seriové linky profibus, je 
potřeba ještě měnič dovybavit tímto rozhraním. Jedná se o Profibusový modul (obr.5.4a), který má 
označení 6SE6400-1DN00-0AA0. 
Tento modul umožňuje komunikaci pos sběrnici PROFIBUS DP do rychlosti 12MBd.

5.4 Nastavení měniče (parametrizace)

Před samotným nastavováním měniče je potřeba si ujasnit jakým způsobem chceme měnič 
ovládat, jaký způsob regulace budeme volit s ohledem na řízený pracovní mechanizmus, jaké jsou 
přesné parametry připojeného motoru, jestli bude použitá zpětná otáčková vazba a další údaje týkající 
se parametrů pohonu vzhledem k použité aplikaci. 

Pro tuto aplikaci, jak již bylo výše řečeno, budeme využívat ovládání pomoci sériové komuni-
kace PROFIBUS. K měniči bude připojen snímač otáček, brofibusový komunikační modul a brzdný 
odporník. Pro způsob řízení využijeme vektorové řízení se zpětnou otáčkovou vazbou.

K nastavování jednotlivých parametrů můžeme využít ovládací operační panel měniče, nebo je možno 
využít pohodlnějšího způsobu, kterým je nastavování pomoci připojeného PC s instalovaným software 
jako například Drivemonitor. Měnič již má difoltně nastavené všechny parametry na tzv. tovární na-
stavení a řadu z nich není potřeba měnit. Pokud během parametrizace provedeme některé chybné na-
stavení, může opět přejít zpět nahráním továrního nastavení.

Nastavování pomocí PC se software Drive-monitor

Pro nastavování parametrů pomocí počítače (notebooku) musíme použít komunikační modul a 
propojovací kabel RS232 pro propojení měniče s osobním pc (volitelné vybavení obj.číslo 6SE6400-
1PC00-0AA0). Použití software Drive-monitor je velice výhodné například z těchto důvodů:

• Snadná a přehledná vizualizace všech parametrů včetně indexů
• Možnost přehledného rozdělení parametrů dle jejich charakteru
• Možnost pohodlného zálohování, nahrávání parametrů, nebo parametrových sad různých typů 

měničů
• Má velice užitečné funkce diagnostiky, měření a záznamu vybraných hodnot 

Postup nastavení a popis jednotlivých parametrů

Pro prvotní nastavení a oživení pohonu není potřeba mít připojený brofibusový modul. Musí-
me měnič připojit k napájecímu napětí, motoru a snímači otáček.

1) Nejprve nastavíme parametry týkající-se motoru:

P10 - nastavíme na hodnotu 1 (nastavování měniče)
P305 - jmenovitý proud motoru
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P307 - jmenovitý výkon motoru
P308 - jmen. účinník motoru
P311 - jmenovité otáčky motoru
P1120 - rozběhová rampa – 6sec
P1121 - doběhová rampa- 6sec
P1300 - volba módu řízení a regulace – nastavíme na hodnotu 21 – vektorové řízení se zpět-

nou otáčkovou vazbou. Toto je optimální způsob řízení asynchronního motoru kdy má 
pohon vysoký moment v celém otáčkovém rozsahu, včetně nulových otáček.

2) Parametry týkající-se snímače otáček

P400 - typ čidla- nastavíme na hodnotu2 , což znamená dvoustopé čidlo bez nulové znač-
ky(jsou to dva periodicky se opakující cykly vzájemně posunuty o 90 stupňů). 

P408 - Počet impulsů čidla – nastavíme na 1024 (budeme využívat snímač s tímto počtem 
pulzů na jednu otáčku)

3) Měření parametrů motoru

P1910 - Tímto parametrem se zapíná automatické měření charakteristických parametrů moto-
ru, jako je odpor statorového vinutí, indukčnost apod. Před aktivací měření musíme 
nejprve ukončit automatické nastavení parametrů měniče- P3900 nastavíme na hodno-
tu 3 (nastavení parametrů motoru)
P1910 nastavíme na hodnotu 1 (změřené hodnoty budou uloženy a přeneseny do regu-
lačních obvodů měniče.
Při nastavení této hodnoty se po povelu ZAP po dobu 30.s měří parametry motoru. 
Přitom měnič hlásí výstražný hlášení A0541(měření parametrů motoru). Po ukončení 
měření měnič přejde do stavu Blokování zapnutí- je nutné zrušit povel ZAP. Povel zap 
lze provést z operačního panelu, propojením příslušných vstupních svorek, nebo pro-
střednictvím PC.

Poznámka:
Před aktivací měření parametrů motoru je nutné předem nastavit správné štítkové 

údaje motoru. Měření provádět pouze při studeném motoru a okolní teplotky měla být dle pa-
rametru P0625. Pokud je okolní teplota odlišná je možno nastavit správnou teplotu do para-
metru P0625. Pokud nebudou splněny tyto požadavky vektorové řízení, nemusí správně fungo-
vat. 

4) Nastavení ovládání měniče

P700 -způsob ovládání měniče – nastavíme 6 (sériová linka PROFIBUS)
Při tomto nastavení se automaticky změní řada parametrů týkajících se ovládání. To 
znamená, že jednotlivé parametry ovládání budou přístupny pomocí řídícího slova a v 
jednotlivých bitech tohoto slova. Popis povelů řídícího sova je zobrazen v tabulce 5.3.

P1000 - Výběr zdroje žádané hodnoty- nastavíme 6 (komunikační modul PROFIBUS)
Při tomto nastavení bude žádaná hodnota posílána měniči ve formě druhého 
16.bitového slova z řídícího automatu simatic. 
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P918 - Adresa měniče na sběrnici Profibus – Definuje adresu měniče, který je pomocí ko-
munikačního modulu připojen na sběrnici. Na komunikačním module je umístěn přepínač 
DIP, na kterém lze také nastavit číslo adresy a pokud na tomto přepínači není nastavena 0, má 
tato hodnota přednost před P918. 

Poznámka: 
Toto výše uvedené nastavení měniče pro pohon pojezdu mostu (nebo i jiné pohony) je 

základní první nastavení při uvádění zařízení do chodu. Při zprovozňování pohonů je možno 
po prvním nastavení provést kontrolu proudů a chování pohonu při různých provozních sta-
vech. Dle naměřených hodnot a chování pohonů můžeme následně upravit některé parametry, 
jako například rozběhové, doběhové rampy a rychlosti. Další rozšiřující možnosti nastavení 
parametrů a jejich význam je podrobně popsán ve firemním manuálu těchto měničů.

Tabulka 5.3 Zobrazení stavu přijatého řídícího slova 1 měniče, tj. 1. Slova přijatých dat PZD části 
telegramu komunikační linky PROFIBUS
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6. Řídicí systém PLC Simatic S7 300

Při provozu strojů, zařízení a procesů ve většině výrobních oblastí, je mimo dodávky energie, 
nevyhnutelné použít ovládací prvky. Musí být umožněno inicializovat, ovládat, monitorovat a ukončit 
vykonávání jakéhokoli zařízení, nebo procesu. 

V řídících obvodech minulosti byla logika procesů určená pouze pro konkrétní úlohu daným 
zapojením ovládacích relé a stykačů. Změnu logiky nebylo možné vykonávat bez zásahu do zapojení 
řídicích obvodů.

Dnes se na řešení automatizačních úloh používají programovatelné logické automaty. Logika 
uložená v programové paměti automatizačního systému není závislá na dizajnu a zapojení zařízení a 
může být kdykoliv modifikována za pomocí programovacího zařízení. Na výrobní procesy se už ne-
hledí jako na individuální částkové úlohy, ale spíš jako na součásti komplexního výrobního procesu. 
Úplná integrace celého automatizačního prostředí je v současnosti  dosáhnutá za pomocí:

• Jednotného programového prostředí integrující všechny komponenty a úlohy do jednoho sys-
tému nenáročného na obsluhu

• Jednotné správy údajů (centrální databáze)
• Jednotné komunikace mezi všemi zúčastněnými automatizačními komponenty

Proces tvorby projektu

Když se blíže podíváme na proces, který chceme automatizovat, zjistíme, že je tvořen velkým
počtem malých částí a sub-procesů, které jsou navzájem propojeny a jsou na sobě závislé. Proto je 
prvotním úkolem rozdělit celý automatizační proces na samostatné sub-úlohy.

Každá sub-úloha definuje jisté hardwarové a softwarové požadavky. Pro správný návrh auto-
matizačního systému musíme znát požadavky, které musí automatizační systém splňovat:

• Hardware: 
o Počet vstupů a výstupů, jejich napěťové úrovně a proudové zatížení. Jsou důležité pro 

správný výběr vstupních/výstupních modulů (rozšiřujících karet)
o Počet a typ modulů. Je potřeba znát v jaké formě budeme vyhodnocovat vstupní sig-

nály a naopak určit formu výstupních veličin. To znamená volbu různých funkčních 
modulů, jako jsou: analogové, nebo čítačové vstupní karty, analogové výstupní karty, 
nebo moduly pro komunikaci s okolím (ethernet, profibus,profičet atd.)

o Výkonnost a typ CPU. To určit se dopředu jak obsáhlý (programově a hardwarově) 
bude celý projekt a volit optimum mezi cenou a potřebnými katalogovými parametry

o Systémy síťového propojení. 

• Software:
o Struktura programu
o Řízení dat pro automatizační proces
o Konfigurační data
o Komunikační data
o Dokumentace programu a projektu
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V SIMATIC S7 všechny hardwarové a softwarové požadavky automatizačního procesu jsou 
řízeny v rámci projektu.
Projekt obsahuje potřebný hardware (+ konfiguraci), síťové propojení (+konfiguraci), všechny pro-
gramy a veškeré řízení dat automatizačního řešení.

Struktura projektu

Data jsou uložena v projektu ve formě objektů. Objekty jsou v projektu uspořádány do stro-
mové struktury (hierarchie projektu). Stromová struktura zobrazená v okně projektu je podobná jako 
ve Windows (průzkumník Windows). Pouze ikony jsou jiné.

Hierarchie projektu: 

• 1. úroveň: Obsahuje ikonu projektu. Každý projekt představuje databázi, kde jsou uložena 
veškerá data daného objektu.

• 2. úroveň: 
o Stanice (např. S7-300) : Zde jsou uloženy informace o hardwarové konfi-

guraci a přiřazení parametrů jednotlivých modulů. „Stations“ jsou výcho-
zím bodem pro konfiguraci hardware.

o S7 Program: složky s výchozím bodem pro psaní programů. Všechny soft-
warové bloky pro moduly s přiřazením parametrů z řady s7-300 jsou ulo-
žené v adresáři s7 Program. Tento adresář obsahuje další adresáře pro pro-
gramové bloky a zdrojové soubory.

o Subnets: (MPI, Profibus, Industrial Ethernet) jsou součásti veškerých síťo-
vých možností připojovacího rozhraní.
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Obr. 6.1 Vyobrazení stanice Simatic S7-300 včetně základního popisu

Hlavní znaky S7-300:

• Malý modulární řídicí systém pro střední výkonový rozsah
• Výkonově odstupňovaný rozsah CPU
• Výběr rozšiřujících modulů
• Je možné rozšíření až na 32 modulů
• Zadní sběrnice je integrovaná do modulů
• Centrální PG/PC propojení s přístupem ke všem modulům
• Žádná omezení pro pozice 
• Může být propojen s: Multipoint interface (MPI), -PROFIBUS, nebo idustrial Ethernet.
• Konfigurace a nastavení parametrů s pomocí nástroje „HW Config“

6.1 Konfigurace hardware

Při konfiguraci systému stanice Simatic pro řízení pohonu jeřábu budu postupovat 
s předvolenou konfigurací. Obsahuje hardwarovou stanici se zamýšlenými moduly a jejich parametry. 
Předvolenou Hardwarovou konfiguraci a nastavení provádíme v programu Simatic-manažeru s7 na 
PC, nebo PG stanici. Po fyzickém sestavení stanice přehrajeme hardwarovou konfiguraci do plc a 
můžeme oživit. 
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Samotná konfigurace se provádí v simatic manažeru Přiřazením rámů, bloků a distribuovaných I/O 
v okně v rámci HW Cofig. Komponenty můžeme vybrat z katalogu hardware a pomoci knihoven, jenž
jsou obsaženy v instalaci „Step 7“.

Dále přistoupíme k přiřazení parametrů jako například určení zálohovaných oblastí pamětí, 
max.dobu cyklu, nastavení analogových vstupních modulů. 

Obr. 6.2 Zobrazení hardwarové konfigurace pro tento projekt v aplikaci Simatic manageru

Samotná konfigurace hardware pro automat řízení navrhovaného jeřábu 
v simatic manažeru je zobrazena na obr. 6.2.

6.2 Popis a nastavení jednotlivých komponent

Zdroj (slot 1): 
Je umístěn na první pozici v „rámu“ a napájí všechny jednotky to je 

procesor vstupní, výstupní moduly a analogovou vstupní kartu. Zdroje jsou 

volitelné a nemusí být vůbec použity v hardwarové konfiguraci, ale napájení 
24V DC musí být řešeno jiným způsobem. Já jsem zvolit pro tuto konfiguraci 

Obr. 6.3 zdroj 
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jednotku napájecího zdroje PS 307 5A (vyrábí se v řadách pro 2,5 a 10A). Tento výkon zdroje 
s rezervou pokryje proudové napájecí nároky celé jednotky. 

Procesor CPU (slot 2): 
Je to nejdůležitější část celého systému. V této jednotce se prová-

dí algoritmus programu procesu, ukládají se data a proměnné a řídí celý 
proces chodu celého systému včetně komunikace. 
Pro tuto aplikaci jsem zvolil CPU 315-2 DP, jehož základní parametry 
jsou uvedeny v tabulce xx.
V hardwarové konfiguraci je pro CPU možno nastavit řadu vlastností a 
parametrů, kterými jsou například adresa cpu, možnosti přerušení, teplý 
restart, minimální čas myčky, nebo nastavení memory bytu. Karta proce-
soru je již vybavena připojení komunikace Profibus DP.

Obr. 6.3 Procesor

Tabulka 6.1 vybrané parametry použitého procesoru simatic typ: CPU 315 6ES7 315-2AF03

Význam Hodnota Význam hodnota
Programovací vyba-
vení

STEP7 od verze 5.1 
Service pak 4

Paměť RAM vnitř-
ní/rozšiřitelná

128KB /NE

Procesní čas pro:
Bitové operace,max
Slovní operace, max
Přičtení floating 
point

0,1 µs
0,2 µs
6µs

S7 čítačů
Čátaní od do
S7 časovačů
Rozsah časů

256
0 až 999
256
10ms až 9990sec

Vnitřní memory bitů
nastavení

2048 byte
MB0 až MB15

Databloky
Počet
rozměr

1023
16KB

Prog.bloky celk.
Max. velikost

1024(DB,FC,FB)
16KB

Adresní prostor (vstu-
py/výstupy) 
Z toho decentral

2048/2048

2000
Digitálních kanálů 
max.

16384 z toho
1024interní

Analog.kanálů max 1024 z toho 
256 interní

Max.počet instalač-
ních racků

4 Max.počet modulů 
v jednom racku

8

Napájení
Meze napajení

24 DC
20,4 až 28,8V

Proudové jištění 2A
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Význam signalizačních led na modulu procesoru:

• SF - skupinová chyba, programovací chyba, nebo selhání z diagnostikovaného modulu

• BATF - selhání baterie (batery fault): baterie je vybitá, nebo není přítomná

• DC 5V - displej zdroje napětí 5V

• FRCE - rozsvítí se když je aktivní forcing (vynucení)

• RUN - bliká, když se CPU spouští a svítí v režimu RUN

• STOP - v režimu STOP svítí, pomalu bliká, když je požadován reset paměti a při provádění 
resetu paměti bliká rychle.

• SF DP - systémová chyba DP: skupinová chyba na distribuovaných perifériích – svítí 
v případě chyby v distribuovaných perifériích

• BUSF - chyba sběrnice. Svítí, například když dojde k přerušení kabelu sběrnice. Bliká když 
dojde k chybě stanice.

(slot 3):
Logicky rezervováno pro IM modul- vícevrstvá konfigurace používající rozšiřující rámy.

(sloty 4-11):
jsou místa pro vložení I/O modulů, komunikačních procesorů (CP), nebo funkčních bloků 
(FM)

Modul digitálních vstupů (slot4): 
Na tomto místě bude použit vstupní modul6ES7 321-1BL00. Je to 

karta, která umožňuje připojit 32 vstupních binárních signálů. Napětí signálu 
je 24V DC a logická „1“ je signalizována +13 až 30V, logická „0“ -30 až +5 
V. Je určena pro připojení 40- pinového konektoru, nebo svorkovnice. 
V hardwarové konfiguraci se nijak nenastavuje, pouze můžeme odečíst, jaký
zabírá adresový prostor.

Modul digitálních výstupů (slot5):
Na tomto místě bude použit výstupní modul 6ES7 322-1BH01. Ta-

to karta umožňuje připojit 16 výstupních signálu 24V o proudu do 0,5A.

Modul analogových vstupů (slot6): 

Na tomto místě bude použit analogový vstupní modul 6ES7 331 7RD00. Tento modul umož-
ňuje zpracovávat 4 vstupní analogové signály a to proudové (0až20mA nebo 4až20mA), napěťové (+-
10V, nebo 0až 10V), nebo odporové a teplotní.

V hardwarové konfiguraci je nutno nastavit potřebné parametry. Pro náš účel budeme využívat čtyři 
vstupní analogové signály z čidel vzdálenosti 4 až 20mA. To znamená v nabídce propertis této karty 

Obr. 6.4 Vstupní digitál-
ní karta



R�������0��$��	E2�G�������G'K�66�

�8

v záložce Imputs je nutno nastavit „measuring range“ na proudový signál 4 až 20mA, „interference 
frequency“ 50Hz a zaškrtnout polička pro chybovou diagnostiku a diagnostické přerušení.  Vstupní 
adresy pro všechny čtyři vstupy PIW začínají na adrese 288 ž 295 (dva slova pro každý vstup).

Nahrání HW kong do PLC

Po vytvoření Hardwarové konfigurace v Simatic manažeru je potřeba přehrát tyto systémové 
daty do samotné stanice. Stanice musí být kompletně sestavená a připojená k napájecímu napětí. Po-
mocí menu manažeru, nebo přednastavených ikon provedeme „download“ do stanice simatic. 

Poznámka: Pokud máme sestavenou stanici – připojené všechny vstupní, výstupní a komunikační mo-
duly můžeme hardwarovou konfiguraci stáhnout ze stanice do Simatic manažeru step7. Po stažení 
nastavíme potřebné parametry jednotlivých modulů a nahrajeme zpět do stanice.

6.3 Tvorba programu automatu a struktura funkce PLC

Vytvoření programové struktury požadovaného algoritmu řízení se vytváří pomocí programo-
vacího a diagnostického nástroje simatic manažeru v programu Step 7. Základní struktura provádění 
cyklického zpracování programu v procesoru je zobrazena na obr. 6.5.

Obr. 6.5 Struktura provádění cyklického zpracování programu



Programové bloky

PLC nabízí různé typy programových bloků, které jsou použity v
s ostatními daty jsou uloženy v
v rozdílných blocích:

• Organizační bloky (OB) :
gramem. Celý program může být uložený v
(lineární program), nebo program může být rozdělen a uložen v
ný program).

Obr. 6.6 Typy programových bloků Simatic manažeru

• Funkce (FC,SFC) : Funkce (FC) obsahují dílčí část programu. Funkce může být vytvořena i 
tak, že obsahuje vstupní a výstupní parametry. Funkce jsou vhodné pro často se opakující, sl
žitější části programu, kterými jsou například matematické operace
jsou parametrovatelné funkce integrované v
vídající funkce je pevně stanovena. 

• Funkční blok (FB) : V
funkcí, FB má vlastní paměť ve formě instance datového bloku. Funkční blok je vhodný pro 
často se opakující složitější části programu, např. regulační smyčka.

• Datový blok (DB) : Tvoří datovou oblast v
uživatel programu.

Ve všech blocích můžou být použity všechny 
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PLC nabízí různé typy programových bloků, které jsou použity v uživatelském programu a 
ostatními daty jsou uloženy v PLC. Podle požadavku procesu může být program strukturovaný 

bloky (OB) : Vytvářejí rozhraní mezi operačním systémem a uživatelským pr
gramem. Celý program může být uložený v OB1, který je cyklicky volán operačním systémem 
(lineární program), nebo program může být rozdělen a uložen v několika blocích (strukturov

programových bloků Simatic manažeru

Funkce (FC) obsahují dílčí část programu. Funkce může být vytvořena i 
tak, že obsahuje vstupní a výstupní parametry. Funkce jsou vhodné pro často se opakující, sl

kterými jsou například matematické operace. Systémové funkce (SFC) 
jsou parametrovatelné funkce integrované v CPU- operačním systému. Číslo bloku a jí odp
vídající funkce je pevně stanovena. 

podstatě funkční bloky nabízejí to samé co funkce. Ale na rozdíl od 
funkcí, FB má vlastní paměť ve formě instance datového bloku. Funkční blok je vhodný pro 
často se opakující složitější části programu, např. regulační smyčka.

Tvoří datovou oblast v uživatelském programu, kterou ovládá a vytváří 

být použity všechny instrukce z celé instrukční sady CPU
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uživatelském programu a 
PLC. Podle požadavku procesu může být program strukturovaný 

Vytvářejí rozhraní mezi operačním systémem a uživatelským pro-
OB1, který je cyklicky volán operačním systémem 

několika blocích (strukturova-

Funkce (FC) obsahují dílčí část programu. Funkce může být vytvořena i 
tak, že obsahuje vstupní a výstupní parametry. Funkce jsou vhodné pro často se opakující, slo-

. Systémové funkce (SFC) 
operačním systému. Číslo bloku a jí odpo-

to samé co funkce. Ale na rozdíl od 
funkcí, FB má vlastní paměť ve formě instance datového bloku. Funkční blok je vhodný pro 

mu, kterou ovládá a vytváří 

celé instrukční sady CPU.



6.4 Programovací jazyky STEP 7

V STEP 7 je několik programovacích
a znalostech. Při dodržení určitých pravidel může být program vytvořen v
vertován do jiného programovacího jazyka. V
cích jazyků, které jsou popsány a vyobrazeny n
nesouvisí s řešeným projektem). Logika zapsaná na všech obrázcích je stejná a její význam je:

Jestliže platí (I4.0, M44.0, NEG I4.1) nebo I4.1 bude reálné číslo 
měti MD60 a zároveň bude nastaven výstup Q4.0 na log. „1“.

LAD : Kontaktní plán (Lader Diagram) je velmi podobný liniovému schématu. Jsou užívány 
symboly, jako např.kontakty a smyčky. Tento programovací jazyk vyhovuje lide
kteří navrhují a pracují s

Obr. 6.7 Příklad zápisu prgramu v

Obr. 6.8 Příklad instrukčního programování ve Step 7

STL : Statment List se skládá z
mi volně. Tomuto programovacímu jazyku dávají přednost 
zkušenosti z jiných 
programovat některé matematické operace a výpočty. 
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Programovací jazyky STEP 7

programovacích jazyků, které mohou být použité v
a znalostech. Při dodržení určitých pravidel může být program vytvořen v Statement List a pak ko
vertován do jiného programovacího jazyka. V STEP 7 můžeme pracovat ve třech typech programov

které jsou popsány a vyobrazeny na obrazcích 6.7 až 6.9 (tyto příklady jsou ilustrativní a 
Logika zapsaná na všech obrázcích je stejná a její význam je:

Jestliže platí (I4.0, M44.0, NEG I4.1) nebo I4.1 bude reálné číslo „10“ přeneseno do zápisníkové p
měti MD60 a zároveň bude nastaven výstup Q4.0 na log. „1“.

Kontaktní plán (Lader Diagram) je velmi podobný liniovému schématu. Jsou užívány 
symboly, jako např.kontakty a smyčky. Tento programovací jazyk vyhovuje lide
kteří navrhují a pracují s elektrickými schématy.

Příklad zápisu prgramu v LAD – (kontaktní plán)

Příklad instrukčního programování ve Step 7

Statment List se skládá z instrukcí STEP 7. Za pomocí STL můžete programovat ve
mi volně. Tomuto programovacímu jazyku dávají přednost programátoři

jiných programovacích jazyků. Zároveň pouze v tomto jazyku můžete 
programovat některé matematické operace a výpočty. 
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závislosti na potřebě 
Statement List a pak kon-

h typech programova-
(tyto příklady jsou ilustrativní a 

Logika zapsaná na všech obrázcích je stejná a její význam je:

„10“ přeneseno do zápisníkové pa-

Kontaktní plán (Lader Diagram) je velmi podobný liniovému schématu. Jsou užívány 
symboly, jako např.kontakty a smyčky. Tento programovací jazyk vyhovuje lidem 

STEP 7. Za pomocí STL můžete programovat vel-
programátoři, kteří mají již 

tomto jazyku můžete 



FBD: Diagram funkčních bloků (Function B
funkce. Symbol v
movací jazyk má výhodu, že s

Obr. 6.9 Příklad programování v

6.5 Struktura programu řízení pojezdu mostu

Pro vytvoření správného algoritmu (logické struktury) programu si musíme předem ujasnit 
logiku spínání, způsob výpočtu řízení rychlosti nebo zrychlení (času rampy) a stanovit konkrétní 
vstupní (výstupní) signály a přiřadit jim patřičné adresy na rozhraní samotné stanice auto
Nejpraktičtější je nejprve si sestavit tabulku
v tabulce symbolů (v simatic manažeru „symbol table“
vstupů a výstupů do editoru symbolů je výhodné zejména při psaní programu kdy se nám jednotlivé 
adresy zobrazí i s popisem a nemusíme složitě hledat v
dokumentace elektrického zapojení vně
přiřadit jednotlivé signály ke vstupním, nebo výstupním svorkám jednotlivých modulů.
Celkové blokové schéma celé struktury programu řízení poje
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Diagram funkčních bloků (Function Block Diagram) užívá „boxes“ pro jednotlivé 
funkce. Symbol v boxu označuje funkci (např.:AND – ligic operation). Tento progr
movací jazyk má výhodu, že s ním může pracovat i „ne-programátor

Příklad programování v Step 7 pomocí funkčních bloků (FBD)

Struktura programu řízení pojezdu mostu

Pro vytvoření správného algoritmu (logické struktury) programu si musíme předem ujasnit 
logiku spínání, způsob výpočtu řízení rychlosti nebo zrychlení (času rampy) a stanovit konkrétní 

signály a přiřadit jim patřičné adresy na rozhraní samotné stanice auto
sestavit tabulku popisů jednotlivých vstupů a výstupů. Toto provedeme 

tabulce symbolů (v simatic manažeru „symbol table“). Provést nejprve zápis popisu jednotlivých 
vstupů a výstupů do editoru symbolů je výhodné zejména při psaní programu kdy se nám jednotlivé 

popisem a nemusíme složitě hledat v dokumentaci. Pokud ještě nebyla vytvořena 
dokumentace elektrického zapojení vnějších signálů muže projektant dle této dokumentace snadno 
přiřadit jednotlivé signály ke vstupním, nebo výstupním svorkám jednotlivých modulů.
Celkové blokové schéma celé struktury programu řízení pojezdu mostu je zobrazena na obr. 6.10
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lock Diagram) užívá „boxes“ pro jednotlivé 
ligic operation). Tento progra-
programátor“ 

Pro vytvoření správného algoritmu (logické struktury) programu si musíme předem ujasnit 
logiku spínání, způsob výpočtu řízení rychlosti nebo zrychlení (času rampy) a stanovit konkrétní 

signály a přiřadit jim patřičné adresy na rozhraní samotné stanice automatu Simatic. 
popisů jednotlivých vstupů a výstupů. Toto provedeme 

zápis popisu jednotlivých 
vstupů a výstupů do editoru symbolů je výhodné zejména při psaní programu kdy se nám jednotlivé 

dokumentaci. Pokud ještě nebyla vytvořena 
jších signálů muže projektant dle této dokumentace snadno 

přiřadit jednotlivé signály ke vstupním, nebo výstupním svorkám jednotlivých modulů.
zdu mostu je zobrazena na obr. 6.10.
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Obr. 6.10 Blokové schéma programové struktury pojezdu mostu

Zpracování analogových vstupních hodnot:

Všechny z použitých ultrazvukových snímačů posílají údaj o vzdálenosti v analogové hodnotě 
ve tvaru proudové smyčky 4 až 20mA, přičemž hodnota 4mA odpovídá minimální hodnotě rozsahu 
snímače (0mm, respektive 30mm od hrany snímače) a hodnota 20mA maximálnímu měřeného rozsa-
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hu (170mm, respektive 200mm od hrany snímače) snímače. Pracovní rozsah požitých ultrazvukových 
snímačů je 30 až 200mm respektive 0 až 170mm => 4 až 20mA. V samotném simatiku se tato analo-
gová hodnota převádí prostřednictvím AD převodníku na binární tvar INTEGER. Tento údajový for-
mát slouží pro kódování celočíselných hodnot bez desetinné čárky. Simatic S7 ukládá hodnoty ze 
vstupu ve formátu „Integer „ se znaménkem ve tvaru 16- bitového slova. Zobrazení tohoto čísla 
v závislosti na vstupním analogovém signálu je vyznačeno v tab. 6.1.

Tabulka 6.1 Vyjádření analogové vstupní hodnoty v Simatiku

Rozsah

anlog

4….20mA Jednotky

Přesah >= 22,818 32767

Překročení rozsahu 22,810  až 20,0005 32511 až 27649

Hodnocený rozsah 20,00
Až
4,000

27648
Až
0

Nižší než povolený 3,9995 až 1,1852 -1 až -4864

Podtečení <=1,1845 -32768

Vyhodnocení rozsahu

Hodnocenému rozsahu snímače, který je 0 – 17cm (nutno odečíst 30mm od hrany snímače)
odpovídá hodnota 0 – 27648 (INTEGER). V programu je potřeba tento údaj převést na reálnou měře-
nou hodnotu v milimetrech, která pak v programu bude reprezentována jako reálné číslo (floating-
point) v mm. S tímto číslem budou pak dále prováděny matematické operace.

Pro přepočet na aktuální reálnou hodnotu musíme vypočíst konstantu (30), kterou budeme 
násobit vstupní hodnotu, abychom dostali skutečnou reálnou hodnotu měření. Před touto operací je 
nutno nejprve převést hodnotu INTIGER do formátu reál (floating point).

Konstanta (k)-------- 3max 1014873,6
27648
170

max.int
−⋅===

iger
lk

(30)

Je ale nutno také rovněž programově ošetřit stavy „mimo rozsah“, to znamená hodnoty nad a pod 
úrovní platného rozsahu, jejichž hodnoty jsou také uvedeny v tabulce 6.1. Vyobrazení části programu 
v simatic manažeru týkající-se řešení analogového vstupu je na obr. 6.11. V programu Simatic Mana-
žer je rovněž možno využít funkční blok FC 105 z knihovny Siemens, který řeší zpracování analogo-
vých vstupů.



Obr. 6.11 Vyhodnocení analogové hodnota snímače vzdálenosti v

6.6 Stanovení algoritmu pro

Kalibrace: 
Aby nebylo nutno umisťovat každý ze snímačů vzdálenosti mechanicky přesně do požadované 

polohy vůči vzdálenosti od paty 
nastavování snímačů je v programu vytvořena možnost kalibrace všech čtyřech snímačů.

Princi této kalibrace spočívá v
nastaveny (v DB. Plc ) všechny údaje o hodnotě snímačů na výchozí při stavu kdy je jeřáb v
přesto, že nejsou čidla ve stejné mechanické vzdálenosti. Rozsah měření délky snímače je 17cm a 
předpokládaný maximální pohyb vůči hlavě kolejnice je +
v ložisku kola a opotřebení nákolků

To znamená, že údržba zkontroluje, je
mezi nákolky) a poté provede kalibraci. Do paměti plc se zapíšou změřené konstanty tak, aby 
poloha (správná poloha – jeřáb je v
(+- tolerance). 

Měření vychýlení osy:
Požadavkem je určit, co

k mechanickým vůlím, kroucením 
z důvodu zvýšení přesnosti byly implementovány 4 snímače v
stačily 2).

Postup:
Změřené hodnoty snímačů sečteme do kříže vůči sobě 

4. Protože máme 4 snímače v každém rohu můžeme měřit 
osa „a“ představuje snímač 1a2 a osa „b“ snímače 3a4. Hodnota každé pomyslné osy je určena sou
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Vyhodnocení analogové hodnota snímače vzdálenosti v programu Simatiku

6.6 Stanovení algoritmu pro vypočet řízení osy

Aby nebylo nutno umisťovat každý ze snímačů vzdálenosti mechanicky přesně do požadované 
polohy vůči vzdálenosti od paty kolejnice a také pro omezení nutnosti pravidelného mechanického 

programu vytvořena možnost kalibrace všech čtyřech snímačů.
Princi této kalibrace spočívá v tom, že při provedení kalibrace (vstupní spínací signál) 

DB. Plc ) všechny údaje o hodnotě snímačů na výchozí při stavu kdy je jeřáb v
to, že nejsou čidla ve stejné mechanické vzdálenosti. Rozsah měření délky snímače je 17cm a 

předpokládaný maximální pohyb vůči hlavě kolejnice je +-4cm od nulové polohy (i se zahrnutím vůli 
ložisku kola a opotřebení nákolků).

zkontroluje, je-li most ve správné poloze (kolejnice je ve středu kol 
mezi nákolky) a poté provede kalibraci. Do paměti plc se zapíšou změřené konstanty tak, aby 

jeřáb je v ose) byla signalizována aktuální naměřená poloha rovnající se nule 

určit, co možná nejspolehlivěji a zároveň dostatečně 
mechanickým vůlím, kroucením atd.) zda jeřáb vybočuje z přímé osy a v jaké hodnotě. Proto 

byly implementovány 4 snímače v každém „rohu“ jeřábu (z principu by 

Změřené hodnoty snímačů sečteme do kříže vůči sobě – to znamená snímač 1 a 2 a 
každém rohu můžeme měřit 2 pomyslné osy (vychýlení

osa „a“ představuje snímač 1a2 a osa „b“ snímače 3a4. Hodnota každé pomyslné osy je určena sou

R�������0��$��	E2�G�������G'K�66�

programu Simatiku

Aby nebylo nutno umisťovat každý ze snímačů vzdálenosti mechanicky přesně do požadované 
kolejnice a také pro omezení nutnosti pravidelného mechanického 

programu vytvořena možnost kalibrace všech čtyřech snímačů.
tom, že při provedení kalibrace (vstupní spínací signál) jsou 

DB. Plc ) všechny údaje o hodnotě snímačů na výchozí při stavu kdy je jeřáb v ose i 
to, že nejsou čidla ve stejné mechanické vzdálenosti. Rozsah měření délky snímače je 17cm a 

y (i se zahrnutím vůli 

li most ve správné poloze (kolejnice je ve středu kol 
mezi nákolky) a poté provede kalibraci. Do paměti plc se zapíšou změřené konstanty tak, aby výchozí

ose) byla signalizována aktuální naměřená poloha rovnající se nule 

možná nejspolehlivěji a zároveň dostatečně přesně (vzhledem
jaké hodnotě. Proto 

každém „rohu“ jeřábu (z principu by 

snímač 1 a 2 a snímač 3 a 
vychýlení od středu), kde 

osa „a“ představuje snímač 1a2 a osa „b“ snímače 3a4. Hodnota každé pomyslné osy je určena souč-
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tem hodnot příslušných snímačů. Tyto hodnoty jsou uloženy a mohou nabývat kladných i záporných 
hodnot.
Z těchto hodnot vyhodnotíme stav jestli most vybočuje vlevo, nebo vpravo (dle obr.4.2). Toto 
určíme z logických podmínek: 

Je-li vybočení vpravo, musí být hodnota osy „a“ kladná a zároveň hodnota osy „b“ záporná. 
Pro vybočení vlevo je tomu naopak.

Určení hodnoty odchylky:
Sečteme absolutní hodnoty obou os a tuto hodnotu přepočteme na rozsah 0 až 100%. Po se-

čtení obou os bude hodnota při maximální odchylce 16 cm => 100%. Tato procentuelní hodnota bude 
uložena v DB. Simatiku ve formátu reál v rozměru 0 až 1.

Výpočet přídavné hodnoty rychlosti:
Velikost přídavné hodnoty rychlosti je závislá na hodnotě odchylky, která je reprezentována 

procentuelní hodnotou (0 až 1) a zvolenou konstantou. Konstanta je hodnota maximální přidané frek-
vence při maximálním vybočení. Zvolil jsem hodnotu 7Hz. Takže výsledná přídavná hodnota k se 
bude rovnat součinu konstanty (7Hz) a procentuální aktuální hodnoty odchylky (0 až 1).

Podle směru vybočení se pak tato hodnota bude odečítat, nebo přičítat k hlavní žádané hodnotě 
rychlosti (frekvence). To znamená, že maximální přidaná hodnota frekvence může být 7Hz. Tuto kon-
stantu je samozřejmě dle potřeby při odlaďování při zkouškách celého zařízení měnit tak, aby regulace 
pracovala optimálně.

Výpočet přídavné hodnoty času rampy: 
Rovněž je nutno částečně ovlivňovat časy rozběhových a doběhových ramp v dynamických 

stavech v závislosti na aktuální poloze osy.
Tuto přídavnou hodnotu určíme obdobně jako v případě rychlosti.
Tento údaj se bude v závislosti na poloze os přičítat, nebo odčítat k pevně stanovenému žádanému 
času časovače pulzů pro čítače rampy rampového generátoru.

Poruchy měření:
Je nutno zajisti, aby nedošlo k chybnému vyhodnocení polohy osy, což by zapříčinilo ne-

správné (nekorektní) nastavování požadovaných přídavných hodnot pro jednotlivé pohony.
Pokud dojde k některé nestandardní události, která je vyhodnocena, jako chyba měření je programově
zajištěno blokování přídavných hodnot. V tomto případě jsou oba pohony řízeny stejnými žádanými 
hodnotami (jedou synchronně).

Rampový generátor:
Je nutný z důvodu ovlivnění zrychlení obou pohonů v závislosti na poloze osy v dynamických

stavech. Čas rampy je v měniči nastavena minimální přípustnou hodnotu, která je o něco menší než 
čas rampy žádané rychlosti realizovaný v PLC.
Rampový generátor tvoří čítač (nahoru i dolů) a jeho časovou základnu určuje časovač určující dobu 
jednotlivých pulzů pro čítání požadované hodnoty.

Podmínky čítání nahoru, nebo dolů (nárůst frekvence/pokles frekvence) jsou určeny podmín-
kami v bitové logice. Tyto podmínky závisí na komparaci žádané a skutečné rychlosti pro měniče, 
směru chodu, požadavku reverzace atd. 

V dalších částech (blocích FC) algoritmu programu řízení plc je řešena logika spínání a vý-
počty procesů v závislosti na vstupních požadavcích obsluhy (rychlost, směr…), stavech zařízení 
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(koncové polohy ) a stavech frekvenčních měničů (stavové slovo). V závislosti na těchto hodnotách je 
v programu ovládán celý proces řízení pojezdu mostu.

Poruchy:
Z důvodu rychlé diagnostiky poruchových stavů, ať už obsluhou, nebo údržbou je nutno dia-

gnostikovat a vizualizovat možné poruchové stavy celého zařízení. 
Signály některých těchto poruchových stavů jsou vyvedeny na výstupní svorky pro optickou, případně 
akustickou signalizaci stavu dané poruchy.
Pro tento projekt jsem stanovil signalizaci těchto poruch: - poruchy čidel měření vzdálenosti, poruchy 
některého z měničů, poruchy koncových spínačů a souhrnnou poruchu, která je signalizována bliká-
ním při výskytu. Pokud je proveden reset a porucha nadále trvá, svítí signalizace trvale.

Praktické a efektivní by také bylo napojit na PLC některý zobrazovací textový modul (např.
operační panel simatic) kde by bylo možno dle kódu poruchy zobrazovat textové hlášení a případně 
čas vzniku poruchy, včetně ukládání historie hlášení.
Zobrazovací textový panel je možno připojit na profibusovou linku simatic. Pro nastavení a zápis po-
ruchových hlášení a odkazy na příslušná místa v programu je potřeba mít nainstalován volitelný soft-
ware k step7 – PROTOOL
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7. Elektrodokumentace

Elektrodokumentace je vytvořena v grafickém prostředí programu Eplan a je součástí přílohy 
této diplomové práce. Obsahuje seznam použitých komponent, podrobná schémata jak silových, tak 
ovládacích a řídících elektrických obvodů zapojení. Dokumentace se týká pouze části elektrozařízení
ovládání a řízení pohonů pojezdu mostu mostového jeřábu, které jsou obsahem této diplomové práce.
Tato dokumentace je vytvořena tak, aby navazovala na stávající instalaci celého mostového jeřábu a 
řeší pouze úpravu pojezdu mostu.

Inovace jeřábu dle dokumentace

Na upravované části jeřábu budou zrušeny původní rozvaděče pojezdu mostu včetně jejich 
elektrovýzbroje. Logika ovládání bude dodržena jako původní, to znamená, že budou využity původní 
pákové ovladače v kabině jeřábu se čtyřmi stupni v obou směrech pro nastavení rychlosti a nulovou 
polohou. Nulová poloha zabezpečuje znemožnění zapnutí hlavního stykače jeřábu, pokud ovladače 
nejsou v základní poloze.

Frekvenční měniče budou umístěny ve společném rozvaděči. Prostorové umístění měničů 
musí být provedeno takovým způsobem, aby byla zajištěna dostatečná ventilace vzduchu, to znamená, 
že musí být zajištěn dostatečný prostor nad a pod měničem (tyto hodnoty jsou uvedeny v instalačním 
manuálu měniče). Samotný rozvaděč musí mít rovněž zajištěnu nucenou cirkulaci vzduchu větrací
mřížkou s ventilátorem. Brzdné odpory těchto měničů budou umístěny vně rozvaděče pro zajištění 
dostatečného chlazení. Silové vývody měničů k motorům budou provedeny stíněným kabelem.
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8. Závěr

V této diplomové práci jsem se zabýval modernizací řízní pojezdu mostového jeřábu. Smys-
lem inovace bylo navrhnout nové a moderní řešení pohonů s cílem minimalizovat náklady na údržbu, 
snížit náklady na spotřebu elektrické energie, zvýšit komfort a spolehlivost ovládání.

Tato realizace spočívá komplexním návrhu pohonu mostu konkrétního mostového jeřábu. 
Stávající nevhodné řešení bylo nahrazeno novým inteligentním řízením tak, aby se eliminovalo, nebo 
úplně zamezilo křížení mostu a kultivoval se chod pohonů.

Celý podrobný popis řešení a návrhu pohonů včetně objasnění problematiky řízení takovýchto 
pohonů je detailně popsán v této diplomové práci, která je rozdělena do několika kapitol dle ucelených 
tematických oblastí všech řešených částí dané problematiky. Toto zahrnuje nejprve objasnění proble-
matiky těchto typů pohonů včetně popisu způsobu řízení jeřábových pohonů v minulosti, kdy se ještě 
v pohonech nevyužívalo moderní výkonové a řídící elektroniky. Dále jsou rovněž popsány moderní 
nové způsoby řízení pohonů včetně výhod z toho vyplývajících. Následně je popsán celý postup návr-
hu, který můžeme shrnout v několika bodech:

• Stanovení a výpočet parametrů mechaniky pohonu pro správný návrh motoru, měniče a nasta-
vení žádaných hodnot řízení

• Návrh a výpočet asynchronního motoru, ověření dimenzování s ohledem na momentové a te-
pelné zatížení

• Komplexní popis celé struktury řízení pojezdu mostu včetně popisu ovládání. Návrh a způsob 
měření a vyhodnocování polohy osy pojezdu mostu vůči jeřábové dráze

• Návrh a popis frekvenčních měničů včetně jednotlivých částí měniče a způsobů řízení motorů. 
Popis je soustředěn na konkrétní typ měniče, jenž je využit v tomto projektu

• Dimenzování a určení podmínek pro správný návrh frekvenčního měniče a jeho výkonové řa-
dy

• Nastavení frekvenčního měniče Micromaster 440 pro tuto aplikaci včetně popisu strnuty, dů-
ležitých parametrů a hodnot měniče

• Řídicí systém PLC automatu  Simatic S7. Jeho popis včetně hierarchie tvorby celého řídicího
systému

• Výběr modulů automatu a konfigurace hardwarové struktury stanice pro daný účel
• Popis softwarové struktury programování automatu Simatic
• Návrh vlastního řídícího algoritmu programu automatu pro danou aplikaci

Využití technických prostředků, kterými jsou frekvenční měnič Micromaster a programovatelný
automat Simatic od firmy Siemens pro řízení pohonů kterými, se zabývám v této diplomové práci jsem 
volil záměrně, protože se toto zařízení využívá v celé řadě jiných aplikací na provoze Třineckých žele-
záren, kde v současné době pracuji a mám s tímto zařízením praktické zkušenosti. Na trhu je celá řada 
obdobných zařízení různých výrobců, které by plnily stejný účel, nicméně tato řídící a regulační tech-
nika firmy Siemens je v současnosti v českém a evropském průmyslu jedna z nejvíce rozšířených.

8.1 Další možné rozšíření tohoto projektu

Toto řízení pohonů pojezdu mostu pomocí frekvenčních měničů a programovatelného automatu, 
kterým se zabývá tato diplomová práce je možno velice snadno rozšířit o kompletní řešení všech 
ostatních pohonů celého jeřábu. Možným rozšířením použitého automatu simatic o vstupní a výstupní 
moduly by bylo možno velice snadno ovládat ostatní pohony, jako je pohon zdvihu, pojezdu kočky a 
otáčecí zařízení s využitím frekvenčních měničů řízených prostřednictvím použité profibusové komu-
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nikace. Bylo by samozřejmě potřeba provést potřebné výpočty pro správný výběr motorů a měničů a 
rovněž doplnit řídící program PLC Simatic, a to obdobným způsobem jakým jsem řešil řízení pojezdu 
mostu v této diplomové práci.


