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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá řízením rovnacího stroje rotačních dílů. Pro řízení stroje je 

použit řídicí systém Siemens SIMOTION, typ P350 – TOUCH. Polohování jednotlivých os stroje 
zajišťují servomotory rovněž od firmy Siemens, konkrétně se jedná o synchronní 3-fázové 
servomotory se zpětnou vazbou na polohu. Motory jsou buzeny prostřednictvím servořízení Siemens 
SIMODRIVE 611 – Universal. Pro měření křivosti rovnaných dílů jsou použity inkrementální měřicí 
sondy od firmy Heidenhain. Vizualizace procesu je vytvořena ve vývojovém prostředí Microsoft 
Visual Studio v programovacím jazyce Visual C++. Stroj provádí upnutí rovnaného dílu. Poté je 
spuštěno měření křivosti upnutého dílu. Je-li změřena křivost, stroj provede potřebné výpočty zdvihu 
rovnacího beranu a napolohování dílu na správnou pozici. Následuje fáze rovnání dílu, tj. zatlačení 
kladiva beranu na určené místo. Poté se provádí opětovné měření křivosti rovnaného dílu. Dosáhlo-li 
se při rovnání nastavené tolerance křivosti, je díl označen jako vyrovnaný.   

Klíčová slova 
Řídicí systém, frekvenční měnič, servořízení, servomotor, Siemens, Simotion, Simotion Scout, 

Simodrive, řízení polohy, vizualizace 

Abstract 
The aim of this diploma project is control of the straightening machine for rotary parts. For 

driving of machine is used Siemens SIMOTION driving system, type P350 – TOUCH. For control of 
motion of each axes are used servomotors also from Siemens Co. Directly are used synchronous 3-
phases servomotors with position feed-back. Servomotors are excited through servodrive Siemens 
SIMODRIVE 611 – Universal. For measurement of kink of straightening parts are used incremental 
measurement sensors from Heidenhein Co. The process visualization is created with Microsoft Visual 
Studio in C++ programming language. The machine clamps the straightening part. Then is started 
measurement of kink of clamped part. When the kink is done, the machine will calculate needed 
calculation of lifting of straightening ram and is doing correct position with straightening part. Then is 
started straightening of part phase. Then is started measurement of kink of clamped part again. When 
set value of tolerance during straightening is done, straightening part is selected as good. 

Keywords 
Driving system, frequency converter, servomotor, Siemens, Simotion, Simotion Scout, 

Simodrive, position control, visualization 



Seznam použitých symbolů a zkratek: 
DI - digitální vstupy 

DIN - Deutsches Institut für Normung (označení lišt pro upevnění komponent) 

DO - digitální výstupy 

DP - decentralizované periferie 

HMI - Human Machine Interface (vizualizace určená pro komunikaci s uživatelem) 

I/O - inputs/outputs  

V/V - vstupy/výstupy  

MC – Motion Control – řízení pohybu 

PG - zkratka pro zařízení určené k programování řídicího systému 

PLC - programovatelný logický automat 

PROFIBUS - komunikační sběrnice (Process Field Bus) 

ŘS - zkratka pro Řídicí Systém 

SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition (supervizní řízení a sběr dat) 

ST – Structured Text – strukturovaný text 

LAD – Ladder Logic – jazyk kontaktních schémat 

MCC – Motion Control Chart – diagram pohybů  

SIMOTION - označení řídicího systému 

SIMATIC - označení řídicího systému 

SIMODRIVE - označení frekvenčního měniče fy. Siemens 

OPC – Ole for Process Control 
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1 Úvod 
V průmyslové praxi při nejrůznějších technologických postupech výroby rotačních, ale i 

jiných ocelových dílů dochází k jejich deformaci. Proto pro správnou funkci dílů vniká potřeba jejich 
rovnání. K tomuto účelu se vyvíjejí a vyrábějí nejrůznější druhy rovnacích strojů. Jeden z nich 
popisuje tato práce. Jedná se o stroj, který dokáže rovnat rotační díly (hřídele) o délce až 1200mm. 
Maximální rovnací síla, kterou dokáže vyvinout je rovna zhruba váze 10-ti tunového závaží. Tudíž je 
možno rovnat i velmi tvrdé díly. Práce se nevěnuje mechanické části stroje, ale bere ohled spíše na 
nasazení řídicího systému Siemens Simotion v průmyslové praxi ve spojení se servořízením Siemens 
SIMODRIVE 611U, propojením s digitálními a analogovými vstupy/výstupy. 

V aplikaci jsou ovládány synchronní 3-fázové servomotory se zpětnou polohovou vazbou 
pomocí servořízení SIMODRIVE 611U. Řídicí systém Simotion je propojen se servořízením 
prostřednictvím sběrnice Profibus. Na stejnou sběrnici jsou připojeny rovněž vstupní karty ADI4, 
které snímají údaje o křivosti dílu ze snímačů polohy. Pro snímání a ovládání digitálních 
vstupů/výstupů stroje slouží jednotka decentralizovaných periferií IM153. Tato jednotka je s řídicím 
systémem propojena také prostřednictvím sběrnice Profibus. Řídicí systém je postaven na bázi 
panelového PC a vybaven LCD panelem pro zobrazování vizualizace procesu. Tudíž na stejném stroji 
běží řídicí software i vizualizace procesu. Pro vytvoření řídicího programu byl použit vývojový 
software Simotion Scout. Vizualizace celého procesu rovnání je naprogramována ve vývojovém 
prostředí Microsoft Visual Studio v jazyce C++. 
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2 Rozbor současného stavu 
Na obrázku 1 je zobrazen celý stroj. Skládá se z mechanické části (1), umístěné vpravo a 

rozvaděče (2) na levé straně obrázku. Rovnací beran (3) se může pohybovat po vodících lištách vlevo 
a vpravo. Pohyb beranu nahoru a dolů zajišťuje servomotor s převodovkou (4), který přes vačkový 
mechanismus (na obrázku není vidět) vykoná rovnací zdvih a návrat do původní polohy. Pro upínání 
rovnaného dílu slouží upínací mechanismus (5), který se skládá ze dvou pneumatických válců. Na 
pneumatických válcích jsou namontovány upínací hroty. Po vpuštění stlačeného vzduchu do válců se 
hroty pohybují směrem proti sobě a zajistí tak mechanicky upnutí rovnané hřídele. Pro měření křivosti 
dílu slouží lineární inkrementální snímače polohy (6), pomocí kterých se při otáčení hřídelí měří 
křivost hřídele. Pro otáčení hřídelí slouží servomotor (7). Současným otáčením hřídele a měřením se 
zjistí její křivost. Poté se hřídelí polohuje na vypočtenou polohu a zatlačí na ni beranem (3). 
Servomotor (8) spojený s ozubeným řemenem slouží k polohování beranu (3) po vodicích lištách 
vlevo a vpravo pro možnost rovnání hřídele na různých místech. Pro rozvod stlačeného vzduchu slouží 
ventilový terminál (8). Digitálními výstupy z decentralizované periferie IM153 jsou spínány jednotlivé 
cívky vzduchových ventilů a tak lze pohybovat všemi vzduchovými válci na stroji. 

 
Obrázek 1 - čelní pohled na rovnací stroj rotačních dílů 

Řídicí systém (9) Siemens Simotion je namontován z boku rozvaděče. Je zde rovněž vyvedeno tlačítko 
nouzového zastavení stroje (10), tlačítko „start pohonů“ (druhé z leva) a kontrolka „pohony 
připraveny“ (třetí z leva). K připojení řídicího systému k programovacímu PC slouží Ethernet zásuvka 
umístěná pod tlačítky. 
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2.1.1 Detail upínacího otočného mechanismu 
Na obrázku 2 vlevo je umístěn pneumatický válec. K tomuto válci je upevněn otočný posuvný 

mechanismus. Tento je spojen pomocí ozubeného řemene se servomotorem. Po vpuštění stlačeného 
vzduchu do válce z levé strany se celý otočný posuvný mechanismus vysune do pracovní polohy (díl 
je upnut). Poté je možno dílem otáčet pomocí servomotoru a měřit jeho křivost. Po vpuštění 
stlačeného vzduchu z pravé strany válce se otočný posuvný mechanismus vrátí zpět do základní 
polohy, tímto je díl uvolněn a je možno vyjmout ho z rovnacího prostoru a vložit další. 

 
Obrázek 2 – upínací otočný mechanismus 

2.1.2 Detail měření rovnaného dílu 
Rovnaný díl je měřen pomocí lineárních čidel s výstupem TTL logiky od firmy 

HEIDENHAIN, konkrétně se jedná o typ ST 1278, umístěných na obrázku 3 ve spodní části. Tyto 
snímače jsou v kontaktu s rovnaným dílem prostřednictvím vahadel. Tato vahadla je možno libovolně 
posouvat vlevo či vpravo. Tím je umožněno měření rovnaného dílu na různých místech. 

 
Obrázek 3 - měření rovnaného dílu 
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3 Hardware 

3.1 Řídicí systém Siemens Simotion 
Simotion je nový řídicí systém firmy Siemens. Spojuje do jednoho systému funkce 

programovatelného automatu (Programmable Logic Controller – PLC) a řídicí jednotky elektrických 
pohonů. Může být postaven na třech hardwarových platformách – průmyslovém PC, řídicím systému a 
zástavbou frekvenčního měniče. Programuje se v uživatelsky přívětivém vývojovém prostředí Scout. 

3.1.1 Simotion jako řídicí systém  
Simotion v provedení jako řídicí systém je založen na platformě podobné řídicímu systému 

Simatic S7-300. Označení takto upraveného produktu je Simotion C230-2. Uvedenou verzi lze 
podobně jako typ Simatic S7-300 rozšiřovat dalšími jednotkami z řady S7-300 (např. jednotky vstupů 
a výstupů). K přístroji Simotion zmíněného typu je možné přes rozhraní MPI připojit libovolná 
operátorská rozhraní řady Simatic, jako jsou ovládací panely (OP) a multipanely (MP). Přes rozhraní 
Profibus je možné systém rozšiřovat o distribuované jednotky vstupů a výstupů řady ET200 (S, M, X). 
Přímo na základní jednotku C230-2 se mohou připojit čtyři měřicí systémy, absolutní snímače polohy 
s rozhraním SSI nebo inkrementální snímače s výstupy na úrovních TTL (obrázek 4).[1] 

 
Obrázek 4 - SIEMENS Simotion C 
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3.1.2 Simotion D  
Simotion D je nová varianta rozšiřující současnou rodinu Simotion o provedení založené na 

měničích typu Sinamics (obrázek 5). Obsahuje vlastní řídicí jednotku Simotion i regulační obvody pro 
několik měničů Sinamics. Řídicí jednotka uvedeného systému a vlastní měniče Sinamics jsou 
připojeny na nově vyvinutou sběrnici Drive-CLiQ. Rovněž je možné připojit další měniče přes 
standardizované rozhraní Profibus-DP či připojit systém do sítě Ethernet. Předností systému Simotion 
D je velmi snadný postup od uvádění do provozu, přes ladění regulátorů až po jednoduchou realizaci 
tahových, polohových a synchronizačních úloh.[1] 

 
Obrázek 5 - SIEMENS Simotion D 

3.1.3 Simotion jako průmyslové PC  
Simotion je možné dodat ve verzi průmyslového PC (Industrial PC – IPC) s označením 

Simotion P350, schopného prostřednictvím sériové komunikační sběrnice Profibus ovládat různá 
periferní zařízení, jako jsou jednotky vstupů a výstupů, elektrické pohony atd. (obrázek 6). K tomuto 
IPC lze dále připojovat běžné prostředky používané ve spojení s PC, jako je myš, klávesnice, tiskárna 
či monitor. Zároveň je IPC schopen řešit nejnáročnější požadavky na vizualizaci a ovládání stroje 
operátorem (Human Machine Interface – HMI). Jako HMI lze využít standardní ovládací panel od 
firmy Siemens připojený přes rozhraní MPI, standardní monitor nebo speciální ovládací panely přímo 
připojitelné k přístroji Simotion P.[1] 

 
Obrázek 6 - SIEMENS Simotion P 
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3.1.4 Systém řízení  
Simotion je navržen pro řízení strojů prostřednictvím sériové komunikační sběrnice Profibus-

DP. Lze řídit pohony v otáčkové vazbě (jako jsou Simovert Masterdrives VC a Micromaster), 
standardní pohony s pevným rámcem podle profilu Profidrive PPO1-6 a dále pohony v polohové 
vazbě (Simodrive 611 universal, Posmo, Masterdrives MC a Sinamics S120). 

Systém Simotion může řešit běžné logické algoritmy a velké množství algoritmů pro řízení 
pohybu (motion control). S využitím standardního souboru funkcí je možné generovat požadované 
průběhy otáček, vytvářet vačkové průběhy rychlosti atd. Ke každé ose lze dále libovolně doplňovat 
licence pro různé složité technologické funkce, jako např. řízení polohy, synchronizaci, složité vačky 
atd.[1] 

3.1.5 Aplikace 
Simotion nabízí řešení pro nejrozmanitější automatizační úlohy v následujících oblastech: 
 

• Automobilový průmysl. 
• Výroba standardních strojů a zařízení. 
• Výroba jednoúčelových strojů a zařízení. 
• Sériová výroba strojů a zařízení (prakticky všechny druhy výrobních strojů). 
• Zpracování plastů. 
• Balicí průmysl. 
• Textilní průmysl. 
• Sklářský průmysl. 
• Tiskařské stroje. 
• Potravinářský a tabákový průmysl. 

3.1.6 Síťové propojení 
Rozhraní, která jsou integrována přímo v ŘS, umožňují konfiguraci výkonných 

komunikačních struktur díky využití standardních sběrnicových technologií, např. pro připojení HMI 
komponent a programovacích přístrojů. Je možno připojit i větší počet HMI zařízení. Programovací 
přístroje lze spojit s každým bodem sítě a adresovat všechny síťové uzly. ŘS bývá vybaven např. 
dvěma rozhraními Profibus, nebo dvěma rozhraními Profinet. Příklad propojení mezi jednotlivými 
moduly řízeného systému je na obrázku 7.[2] 

 
Obrázek 7 - síťové propojení řídicího systému s okolními jednotkami 

 Pro komunikaci s okolními periferiemi je možnost ŘS Simotion P dovybavit dalším rozhraním 
Profibus, nebo dnes již novějším rozhraním Profinet.[2] 
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Simotion P350 – provedení a technické informace 
• Zobrazení a diagnostika:V ŘS Simotion P se operační stavy zobrazují na tzv. 

softwarovém monitoru, který je vytvořen v dialogovém okně. Tento softwarový 
monitor může být ovládán pomocí dotykového display, nebo pomocí klávesnice či 
myši. 

 
• Integrovaná rozhraní: - 1 x COM (V.24), VGA (přes DVI adaptér) 

 - 4 x USB 2.0 
 - 1 x MPI/PROFIBUS DP rozhraní (ne izochronní) 
 - 2 x Industrial Ethernet 10/100 Mbit/s 

 
• Rozšiřující sloty: - 1 x PCI slot 265 mm 

Profinet verze – obsazená komunikační kartou MCI PN 
Profibus verze – obsazená komunikační kartou IsoProfiBus 

 - 1 x PCI/ISA slot 170 mm (volný) 
 

• Komunikace: 
- Profinet verze: Komunikační karta MCI PN umožňuje připojení ŘS Simotion do 

sítě Profinet IO. Z perspektivy sítě Profinet je tak systém Simotion vsazen do role 
Profinet IO kontroléru. Pro umožnění komunikace s jinými Profinet IO kontroléry 
může být ŘS Simotion konfigurován jako Profinet kontrolér a Profinet zařízení 
současně. 

- Profibus verze: Komunikační karta IsoProfibus je integrována do systému, který tím 
umožňuje ProfiDrive propojení. Volný PCI slot může být použit pro možné vložení 
komunikační karty MCI PN. Profibus verze tak podporuje obě Profibus a Profinet 
sítě na jednom PC. 

 
• Dodávané čelní panely: 

- 12” s membránovou klávesnicí 
- 12” s dotykovou obrazovkou 
- 15” s membránovou klávesnicí 
- 15” s dotykovou obrazovkou 

 
• Technologie PC: 

- Procesor: Intel Pentium M 2 GHz 
- Operační systém: Microsoft Windows XP Professional, anglická verze 
- Operační paměť: 512MB SDRAM, rozšiřitelná na 1GB 
- Pevný disk: 40 GB s antišokovou úpravou 
- DVDROM mechanika 
- Záloha/obnova dat pomocí programu Symantec Ghost data backup software 

 
• Napájecí napětí: 24V stejnosměrné (DC) 

 
• Maximální spotřeba: 190W       [2] 



8 

Inkrementální snímače polohy 
Inkrementální dotyková měřidla HEIDENHAIN (obrázek 8) nabízejí vysokou přesnost v 

různých měřících rozsazích. Tato robustní měřidla jsou k dispozici v aplikačně orientovaných verzích. 
Mají široké spektrum aplikací v produkční metrologii, mnohabodových kontrolních stanicích, 
monitorování, nebo jako zařízení pro měření polohy.[3] 

• Velké měřicí rozsahy měření: Dotyková měřidla HEIDENHAIN jsou k dispozici s 
měřicími zdvihy 12 mm, 25 mm, 30 mm, 60 mm nebo 100 mm. Mohou tak měřit 
nejrůznější díly a eliminují časté přestavování, resp. potřebu nákladných koncových 
měrek.  

 

• Vysoká přesnost: Vysoká přesnost dotykových měřidel HEIDENHAIN platí pro celý 
jejich měřicí zdvih. Ať již měří zkoušený vzorek 10 nebo 100 mm, jeho skutečný 
rozměr je vždy zaznamenán se stejně vysokou kvalitou. Při srovnávacích měřeních, 
např. v sériové výrobě, je užitečná vysoká opakovatelnost měření, která je 
charakteristická pro dotyková měřidla HEIDENHAIN. 

 
• Robustní konstrukce: Dotyková měřidla HEIDENHAIN mají robustní konstrukci. 

Vyznačují se dlouhodobou konstantní přesností a vysokou tepelnou stabilitou. Proto se 
dají používat také ve výrobních zařízeních a na strojích. 

 

 
Obrázek 8 - inkrementální snímač polohy 
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Pro tento rovnací stroj byly vybrány snímače polohy HEIDENHAIN, typ ST 1278.  
Tabulka 1 ukazuje stručný výpis technických parametrů. 

 

Tabulka 1 - některé technické parametry inkrementálního čidla 

Ovládání pohyblivého dotyku Od měřeného objektu 
Klidová poloha pohyblivého dotyku Rozšířená 
Optický rastr DIADUR mřížky na skle, mříže každých 20 μm 
Přesnost systému ± 1 μm 
Referenční značka Cca. 5 mm pod horní stanicí 
Měřicí zdvih 12 mm 
Měřicí sila svisle dolů 0,6 až 0,85 N 
Měřicí sila svisle nahoru 0,35 až 0,6 N 
Vodorovně 0,48 až 0,73 N 
Svisle dolů 0,12 N 
Přípustná příčná sila ≤0,8 N 
Provozní poloha Libovolná; “provedení bez pružiny”: svisle dolů 
Vibrace 55 až 2000 Hz ≤100 m/s2 (EN 60068_2_6) 
Ráz 11 ms ≤1000 m/s2 (EN 60068_2_27) 
Stupeň krytí EN 60529 IP 64 
Pracovní teplota 10 až 40 °C; vztažná teplota 20 °C 
Upevnění Upínací dřík ɸ8h6 
Hmotnost bez kabelu 40 g 
Perioda signálu TTL x 5 
Doporučený krok měřeni 4μm 
Mech. přípustná rychlost pojezdu 1 μm 
Elektrické zapojení Kabel 1,5ms konektorem Sub_D (integrovaná 

elektronika rozhraní) 
Max. délka kabelu 30m 
Elektrické napájení 5V±5%/<50mA 
 

• Výstupní signály:Dotyková měřidla HEIDENHAIN se dodávají se třemi různými 
výstupními signály. Verze ST 120x a ST 300x dávají sinusové proudové signály 
s úrovněmi11 μAss pro připojení k číslicové indikaci HEIDENHAIN. Dotyková 
měřidla ST 128x a ST 308x dávají sinusové napěťové signály s úrovněmi 1Vss které 
jsou vhodné pro další interpolaci. Přístroje ST 127x a ST 307x jsou vybaveny 
integrovanou digitalizační a interpolační elektronikou s 5-ti, nebo 10-ti násobnou 
interpolací (podle objednávky). Dávají obdélníkové signály s úrovní TTL.[3] 



10 

3.2 Servosystém Siemens Simodrive 611U 
Pro řízení servomotorů je u tohoto stroje použito servořízení Simodrive 611U (obrázek 9). Je 

to frekvenční měnič pro dynamicky náročné aplikace jak v oblasti přesného řízení rychlosti a 
momentu pohonu, tak i pro náročné polohování v jedné či více osách. Z hlediska aplikací se jedná 
především o řešení pohonů nejrůznějších strojů. Výkonové moduly systému se vyrábějí ve velké 
výkonové škále sahající v rozsahu od 3,7kW do 100kW.[4] 

 

 
Obrázek 9 - servosystém SIMODRIVE 611U 

 
 
Servosystém je použitelný pro: 
 

• Obráběcí stroje. 
• Roboty a manipulátory. 
• Masové výroby. 
• Lisy a balicí stroje. 
• Výroba strojů pro sklo, dřevo, kámen a textil 

 
Měničový systém Simodrive 611 je: 

 
• Modulární tranzistorový pulzně řízený měnič kmitočtu. 
• Díky jeho modulárnosti lze flexibilně přizpůsobit oblast použití. 
• Je adaptabilní na každý motor podle výkonu modulu. 
• Může být implementován s analogovými nebo digitálními jednotkami žádané. 
• Celý systém má společné napájení. 
• V případě nutnosti jej lze kdykoli rozšířit. 

 
Servosystém Simodrive 611 se skládá z několika jednotlivých funkčních modulů. Připojení do 

elektrické sítě je realizováno tzv. napájecím modulem, který poskytuje napětí 600V stejnosměrných do 
stejnosměrné napájecí sběrnice. Slouží jako zdroj napětí ostatním modulům. Samotné řízení celého 
systému obstarává modul řídicí jednotky. Pro řízení chodu jednotlivých servomotorů slouží výkonové 
moduly. Tyto moduly jsou spojeny s napájecím modulem a řídicí jednotkou pomocí napájecí sběrnice 
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600V ss a také pomocí interní datové sběrnice. Každý výkonový modul napájí jeden nebo dva 
servomotory. Obsahuje kartu enkodéru, která měří informace o poloze motoru. Je připojen ke sběrnici 
Profibus a komunikuje s nadřazeným systémem.[4] 

3.3 Servomotory Siemens řady 1FT6 
V této aplikaci jsou použity servomotory firmy Siemens, řady 1FT6 zobrazené na obrázku 10. 

Digitální servomotory 1FT6 jsou mimořádně kompaktní synchronní servomotory s permanentním 
magnetickým polem. Motory 1FT6 s integrovanými enkodéry mohou být řízeny digitálním nebo 
univerzálním měničem SIMODRIVE 611. Plně digitální řídicí systém měniče SIMODRIVE 611 spolu 
s novou technologií enkodérů motorů 1FT6 splňují ty nejvyšší požadavky kladené na dynamický 
výkon, rozsah nastavení otáček a na přesnost vystavení hřídele.[5] 

 
Obrázek 10 - servomotor řady 1FT6 

V tomto projektu jsou použity 3 motory. První dva jsou vybaveny absolutním snímačem 
polohy hřídele s 2048 pulzy na otáčku. Enkodér třetího motoru je řešený jako inkrementální s TTL 
logikou 1V p-p s počtem 2048 pulzů na otáčku. Situaci naznačuje tabulka 2 níže. 

 

Tabulka 2 - použité typy servomotorů 

Identifikační kód Umístění na stroji Typ enkodéru Točivý moment Max. otáčky 
1FT6034-4AK71-4AA1 Otáčení dílu Inkrementální 1,65 Nm 6000 ot./min. 
1FT6044-4AF71-3EA1 Posuv beranu Absolutní 4,20 Nm 3000 ot./min. 
1FT6102-8AF71-1EB1 Pohon beranu Absolutní 22,4 Nm 3000 ot./min. 

 
Některé vlastnosti servomotorů řady 1FT6: 

• Optimální kvalita opracování povrchu díky vysoké rotační přesnosti. 
• Velký dynamický výkon. 
• Napájecí a signální konektory uzpůsobeny pro použití v těžce kontaminovaných 

podmínkách. 
• Menší požadavky na kabeláž jsou výsledkem jednoenkodérového systému. 
• Vysoká odolnost vůči postranním silám. 
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Typické aplikace: 
• Balící stroje. 
• Regálové zakladače.        [5] 

3.4 Karta enkodérů Siemens ADI 4 
Jedná se o modul, který přenáší údaje z měřicích sond křivosti dílu a posílá je na sběrnici 

Profibus do řídicího systému (obrázek 11). Každý takovýto modul je schopný přijímat informace až ze 
čtyř měřicích sond. V tomto projektu jsou snímány informace ze šesti měřicích sond, takže jsou zde 
použity dva moduly ADI 4.[6] 

 
Obrázek 11 - jednotka enkodérů ADI 4 

Funkce: 
• Na čelním panelu jsou 4 indikační LED pro zobrazení stavu a diagnostiku. 
• 4 analogové výstupy ± 10 V pro připojení zařízení s analogovým nastavováním 

žádané hodnoty. 
• 4 reléové kontakty pro umožnění funkce „zapnout pohony“ os 1 až 4. 
• 4 enkodérové vstupy pro snímání pozice. Každý vstup může být připojen buď na 

inkrementální enkodér RS422 nebo na absolutní enkodér SSI. Enkodéry SIN/COS 
mohou být připojeny s použitím externí elektroniky tvarovače signálu, který mění 
sinusový signál na obdélníkový v 5V TTL logice. 

• Profibus DP rozhraní přizpůsobené pro pohybové úlohy (izochronní, rychlost max. 12 
Mbit/s). 

• 10 digitálních vstupů, 24V DC. 
• 8 digitálních výstupů, 24V DC, 0,5A. 
• 2 reléové kontakty pro signál „Ready“ 

 
Pro napájení modulu a digitálních výstupů je potřeba napájecí zdroj 24V DC.[6] 
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3.5 Jednotka decentralizovaných periferií Siemens IM 153-1 
Pro připojení digitálních vstupů a výstupů stroje, jako jsou například koncové snímače polohy, 

nebo výstupy na cívky vzduchových ventilů je určena jednotka decentralizovaných periferií IM 153-1 
(obrázek 12). Tato jednotka je k řídicímu systému připojena prostřednictvím sběrnice Profibus. Adresa 
zařízení se nastavuje mechanickým přepínačem umístěným na čelní straně jednotky. K této jednotce se 
dále připojují rozšiřující moduly, např. modul analogových vstupů, modul digitálních výstupů.[7] 

 
Obrázek 12 - jednotka IM 153 

3.5.1 Karta digitálních vstupů SM321 
Tato karta je u stroje využita především pro snímání stavů číslicových vstupů, např. 

ovládacích tlačítek nebo koncových snímačů polohy. Konkrétně se jedná o kartu DI32 – tedy 32 
digitálních vstupů v logice 24V DC (obrázek 13). Připojuje se pomocí sběrnicového konektoru na DIN 
lištu k jednotce IM 153. Každý vstup je vybaven indikační LED diodou o svém stavu.[7] 

 
Obrázek 13 - karta digitálních vstupů 

3.5.2 Jednotka digitálních výstupů SM322 
Tato karta slouží pro připojení cívek vzduchových ventilů, indikačních signálů nebo řídicích 

signálů servosystému. Jedná se o kartu 32 digitálních výstupů v logice 24V DC. Připojuje se rovněž 
pomocí sběrnicového konektoru na DIN lištu k jednotce IM153. Každý výstup je signalizován pomocí 
LED diody (obrázek 13).[7] 
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4 Popis řídicího software 

4.1 Struktura 
Před vytvořením vlastního řídicího programu je nutné provést takzvanou konfiguraci 

hardware, v našem případě konfiguraci řídicího systému SIEMENS Simotion P350 a parametrizaci 
servořízení SIEMENS Simodrive 611U. Popisem parametrizace servořízení se v této práci nebudu 
zabývat. Jakmile je hardware zkonfigurován, je třeba dále pro chod systému vytvořit technologické 
bloky jednotlivých os stroje a inkrementálních měřicích sond. Prostřednictvím technologických funkcí 
se můžou realizovat jednotlivé druhy pohybů, jako jsou například absolutní polohování, relativní 
polohování, nebo například pohyb po různých zadaných křivkách. Technologické bloky rovněž 
zajišťují snímání naměřených vzdáleností křivosti měřeného dílu. Nyní se může začít s vytvářením 
řídícího programu. Řídící program zajišťuje výpočet potřebných cílových souřadnic a rychlostí 
jednotlivých os. 

4.2 Cíle projektu 
Před vytvářením řídicího programu byla uvážena následující myšlenka: stroj bude pracovat ve 

dvou režimech – v automatickém a manuálním.  
V automatickém režimu uživatel zadá z vizualizace požadovanou toleranci vyrovnání dílu.  

Zmáčkne tlačítko „Start cyklu“. Poté systém provede upnutí rovnaného dílu do pracovního rovnacího 
prostoru. Je-li díl upnut, provádí se měření křivosti na daných místech. Měření křivosti (excentricity) 
spočívá v otáčení dílem kolem jeho osy a současným měřením vzdálenosti na určených místech. 
Z naměřených dat je následně vypočtena rychlá Fourierova transformace. Odstraněním vyšších 
harmonických složek z naměřeného průběhu dostaneme průběh a velikost amplitudy křivosti 
měřeného dílu. Podle typu materiálu, zejména jeho mechanických vlastností, je následně vypočten 
zdvih rovnacího beranu. Systém polohuje rovnaným dílem na vypočtené souřadnice a provede rovnací 
zdvih. Po dokončení rovnacího zdvihu je prováděno opětovné měření excentricity rovnaného dílu. 
V závislosti na zadané toleranci excentricity a počtu iterací rovnání je rovnaný díl uvolněn a označen 
jako nevyrovnaný, nebo jako vyrovnaný. 

V manuálním režimu bude k dispozici otáčení dílem na zadanou souřadnici a zobrazování 
aktuálních měřených dat z jednotlivých měřicích sond. Rovněž bude umožněno manuální upínání a 
uvolnění dílu z rovnacích prostor. Po splnění podmínek upnutí a napolohování dílu bude možno také 
vykonání rovnacího zdvihu na zadanou souřadnici (souřadnici zadá uživatel). 

4.3 Požadavky na vývojový software 
Pro návrh řídicího software je určeno integrované vývojové prostředí SIEMENS Simotion 

Scout, verze 4.1. Firma SIEMENS doporučuje, aby byl tento vývojový nástroj nainstalován současně 
s vývojovým prostředím Step7 pro PLC automaty SIMATIC řady 300/400. Konfiguraci hardware 
řídicího systému zajišťuje integrovaný nástroj HW Config, který je sdílen s vývojovým prostředím 
Step7. Poté jsou v prostředí Simotion Scout vytvořeny technologické bloky jednotlivých os stroje a 
rovněž také bloky vstupů z měřicích sond. 

Řídicí systém Simotion je postaven na bázi panelového PC, tzn. vizualizace procesu běží na 
stejném hardware společně s řídicím programem. Pro návrh vizualizace je využito vývojového 
prostředí Microsoft Visual C++, verze 6. Komunikace mezi vizualizací a řídicím systémem je 
zajištěna pomocí OPC serveru, který poskytuje nadřazenému systému potřebné proměnné a stavy V/V. 
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4.4 Konfigurace hardware řídicího systému 
Před vytvořením vlastního řídicího programu je nutné provést takzvanou konfiguraci 

hardware. V této konfiguraci je začleněn řídicí systém a jeho propojení na periferie, jako jsou 
například distribuované V/V, propojení s jednotkami servosystému, nebo jednotkami vzdálených 
vstupů měřicích lineárních sond. Situaci naznačuje obrázek 14. 

 
Obrázek 14 - hardwarová konfigurace řídicího systému 

Použitý řídicí systém je od firmy SIEMENS, typ Simotion P350. Kódové označení řídicího 
systému je 6AU1 350-XXXXX.XXX1, verze firmware 3.1. Jedná se o řídicí systém postavený na bázi 
panelového PC. Toto provedení je vybaveno dotykovou obrazovkou pro komunikaci s uživatelem. 

Konfigurace se vytvoří spuštěním prostředí Simotion Scout. Vytvoříme nový projekt. 
Dvojitým kliknutím v levé části okna na „Create new device“ se spustí průvodce. V dialogovém okně 
se nastaví typ CPU – „P350 V3.1“. V dalším dialogovém okně se volí typ komunikace mezi 
programovacím zařízením a CPU – „Ethernet P350 (2)“. V seznamu níže pokračujeme výběrem typu 
našeho komunikačního zařízení (síťová karta) a typu komunikačního protokolu „TCP/IP(Auto)“. Nyní 
se spustí nástroj HW Config. V tomto nástroji musíme dále nastavit komunikační sběrnice ProfiBus a 
přidat dále jednotku vzdálených vstupů IM 153 – 1, jednotky servořízení SIMODRIVE a vstupní 
jednotky měřicích sond ADI4. 

V našem projektu se používají 2 sběrnice ProfiBus. První sběrnice, určená k připojení 
jednotek servořízení a karet ADI 4, je provozována v takzvaném izochronním režimu DP(DRIVE) 
s konstantní dobou cyklu, druhá sběrnice běží ve standardním režimu DP (Decentralized Periphery).  

Dvojitým kliknutím do pole DP zobrazíme vlastnosti první sběrnice. V okně „Properties“ 
klepneme na tlačítko „New“ a založíme novou síť ProfiBus. Nastavíme parametry, jako jsou rychlost 
komunikace 12Mbps a adresa stanice je 2. Dále musíme v okně „Properties – ProfiBus“ ještě nastavit 
volbu „Activate constant bus cycle time“. Tím jsme nastavili síť do izochronního režimu s pevně 
definovanou dobou cyklu. Dobu cyklu nastavíme na hodnotu 3ms. Kliknutím na tlačítko „OK“ je síť 
„PROFIBUS(1)“ nastavena. 
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Dvojitým kliknutím do pole „DP/MPI“ zobrazíme vlastnosti druhé sběrnice. V okně 
„Properties“ klepneme opět na tlačítko „New“ a založíme další síť ProfiBus. Nastavíme rychlost 
komunikace na hodnotu 1,5Mbps a adresu stanice na hodnotu 2. Kliknutím na tlačítko „OK“ je síť 
„PROFIBUS(2)“ nastavena. 

V další fázi vytváření hardwarové konfigurace se připojují jednotlivé funkční moduly k síti 
„PROFIBUS(1)“. Z knihovny hardware v pravé části okna se vybere ze stromového menu 
„PROFIBUS DP-SIMODRIVE“ zařízení „SIMODRIVE 611 universal HR“ a přetažením do levé části 
okna se umístí k síti „PROFIBUS(1)“. Kódové označení modulu je 6SN1114-0NB0x-0AAx. Po 
vypuštění tlačítka myši se spustí vlastnosti tohoto zařízení. V záložce „General“ se nastaví DP adresa 
slave zařízení na hodnotu 4. Pro správnou funkci komunikace je třeba zvolit ještě správnou volbu 
komunikačního telegramu. Situaci naznačuje obrázek 15. 

 
Obrázek 15 - konfigurace komunikačního telegramu 

V roletovém menu je třeba vybrat položku „2 axes, SIEMENS message frame 105, PZD-10/10“, 
jelikož k tomuto modulu jsou připojeny 2 motory. Dále se v záložce „Isochronous Operation“ musí 
nastavit volba „Synchronize drive to equidistant DP cycle“ pro operace v izochronním režimu. 
Stiskem tlačítka „OK“ je první modul servořízení nastaven. Stejným způsobem se postupuje i při 
nastavení druhého modulu. Adresa slave zařízení bude mít číslo 5 a v záložce „Configuration“ se 
z roletového menu zvolí „1 axes, SIEMENS message frame 105, PZD-10/10“. K tomuto modulu je 
připojen 1 motor. Ostatní nastavení jsou shodná s prvním modulem. Dále se z knihovny přidají 
moduly ADI4. Nalezneme je ve stromovém menu „PROFIBUS DP-SINUMERIK“. Tyto moduly mají 
kódové označení výrobce 6FC5211-0BA01-0AA1. Ve vlastnostech modulu v záložce „General“ se 
nastaví slave adresa na hodnotu 6. Dále v záložce „Configuration“ vybereme v roletovém menu volbu 
„4 axes each with one encoder, standard message frame 3 + IO“. V záložce „Isochronous Operation“ 
se vybere možnost „Synchronize drive to equidistant DP cycle“ pro operace v izochronním režimu. 
Nastavení pro druhý modul ADI4 je zcela shodné s nastavením prvního modulu s rozdílem, že adresa 
slave zařízení má hodnotu 7. 

Ke komunikační síti „PROFIBUS(2)“ je připojena jednotka decentralizovaných periferií 
IM153-1. Z knihovny hardware v pravé části okna se vybere ze stromového menu „PROFIBUS DP-
ET 200M“ zařízení „IM 153-1“ a přetažením do levé části okna se umístí k síti „PROFIBUS(1)“. Kód 
modulu je 6ES7 153-1AA03-0XB0. Ve vlastnostech zařízení se přiřadí slave adresa na hodnotu 4. Tím 
je modul nastaven. K modulu IM 153-1 jsou dále připojeny digitální I/O karty. Ve slotu 4 modulu je 
vložena karta digitálních vstupů SM321 – 32 vstupů v logice 24V DC, kód 6ES7 321-1BL00-0AA0. 
Ve slotu 5 je vložena stejná karta, jako ve slotu 4. Ve slotu 6 je vložena karta digitálních výstupů 
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SM322 – 32 výstupů v logice 24V DC, kód 6ES7 322-1BL00-0AA0. Jednotlivé výstupy karty jsou 
schopné dodat proud až 0,5A. 

Toto byl poslední krok při vytváření hardwarové konfigurace řídicího systému. Nyní je 
potřeba provést akorát kompilaci této konfigurace stiskem tlačítka „Save and Compile“ a celou 
konfiguraci nahrát do řídicího systému stiskem tlačítka „Download to Module“.[8] 

4.5 Konfigurace technologických objektů v Simotion Scout 
Před vlastním programováním řídicího programu je nutné vytvořit technologické bloky 

jednotlivých os systému a měřicích sond a pro správnou funkci celého systému provést jejich správnou 
konfiguraci. Řízený stroj se skládá ze tří připojených servomotorů a šesti měřicích lineárních sond. 
Parametrizace se provádí přímo ve vývojovém prostředí Simotion Scout. 

4.5.1 Konfigurace technologických bloků os stroje 
V levém okně vývojového prostředí je zobrazena stromová struktura vyvíjeného projektu. 

V adresáři „AXES“ dvakrát klikneme na ikonu „Insert Axis“. Spustí se průvodce vložením nové osy. 
V prvním kroku se zadává jméno osy a její typ. Naše osa bude využívat technologie „Řízení rychlosti“ 
a „Řízení polohování“. Pokračuje se stiskem tlačítka „Next“. V dalším dialogovém okně se volí typ 
osy. Situaci znázorňuje obrázek 16.[9] 

 
Obrázek 16 - volba parametrů typu osy 

Osa otáčení dílem je volena jako rotační – elektrická. Zbývající osy posuvu beranu a samotného 
beranu jsou voleny jako lineární – elektrické. Položky „Mode“ a „Motor type“ jsou u všech tří os 
nastaveny shodně a to: Mód – „Standard“, typ motoru: „Standard motor“. Pokračuje se stiskem 
tlačítka „Next“. 
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V dalším dialogovém okně se nastavují používané a zobrazované jednotky osy, jako jsou třeba 
jednotky pozice, rychlost, zrychlení, nebo úhel natočení hřídele motoru. Pokračuje se stiskem tlačítka 
„Next“. Nastavení jednotek je zobrazeno na obrázku 17. 

 
Obrázek 17 - nastavení použitých jednotek 

 V následujícím dialogovém okně se nastavuje možnost používat řízenou osu jako nekonečnou 
– takzvané modulo. Je zde možnost nastavení, od kterého úhlu natočení hřídele motoru se začnou opět 
počítat aktuální souřadnice. Dále se zde nastavuje také délka modula. V tomto projektu není tato 
možnost použita. Nastavení je zobrazeno na obrázku 18. Pokračuje se stiskem tlačítka „Next“. 

 
Obrázek 18 - nastavení možností modula 
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Obrázek 19 naznačuje přiřazení technologického objektu osy ke skutečnému hardware, ke 
kterému je servomotor připojen. Dále se zde nastavuje typ použitého komunikačního telegramu. 
V roletovém seznamu „Which drive unit are you using?“ se volí fyzická jednotka servoměniče (z 
hardwarové konfigurace). V tomto případě je zvolena jednotka „SIMODRIVE_611U_HR_1“. 
V roletovém seznamu „Which PROFIDrive message frame do you want to use for the data transfer?“ 
se volí typ použitého komunikačního telegramu. Zde je zvolen „Message frame 105“. Tento telegram 
je rovněž nastaven v hardwarové konfiguraci. Aktivuje se ještě volba „Dynamic servo control (DSC)“. 
Maximální otáčky připojeného servomotoru jsou 6000 ot./min. Hodnotu je nutno vypsat do pole 
„maximum motor speed“. Pokračuje se stiskem tlačítka „Next“. 

 
Obrázek 19 - přiřazení fyzického zařízení měniče k ose 

Obrázek 20 zobrazuje přiřazení technologického objektu osy ke skutečnému hardware, ke 
kterému je enkodér připojen. Nastavuje se zde také rovněž typ komunikačního telegramu. 

 
Obrázek 20 - přiřazení fyzického zařízení enkodéru k ose 
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V roletovém seznamu „Where is the position encoder conected?“ se volí fyzická jednotka servoměniče 
(z hardwarové konfigurace). V tomto případě je zvolena jednotka „SIMODRIVE_611u_hr_1 – 
Encoder 1“. V roletovém seznamu „Which PROFIDrive message frame do you want to use for the 
data transfer?“ se volí typ použitého komunikačního telegramu. Zde je zvolen „Message frame 105“. 
Tento telegram je rovněž nastaven v hardwarové konfiguraci. Jako typ enkodéru se vybere 
„Incremental encoder“. Mód enkodéru je zvolen jako „Sine“. Pokračuje se stiskem tlačítka „Next“. 
 
 V následujícím dialogovém okně se nastavuje počet pulzů enkodéru na otáčku motoru. Pro 
tuto osu je to hodnota 2048. Do pole „Fine resolution“ se vloží hodnota 0. Pokračuje se stiskem 
tlačítka „Next“. Nyní se zobrazí sumární okno s výpisem nastavených parametrů pro tuto osu. Stiskem 
tlačítka „Finish“ je konfigurace technologického objektu osy dokončena. Stejným způsobem se 
konfigurují i zbývající 2 technologické objekty os (tento projekt má 3 osy – otáčení, posuv beranu a 
vlastní rovnací beran). Tabulka 3 shrnuje nejdůležitější parametry technologických bloků os stroje a 
jejich hodnoty.[9] 
 

Tabulka 3 -výpis technologických parametrů pro nastavení os 

Jméno osy Osa beran Osa posuv beranu Osa otáčení 
Typ osy Lineární Lineární Rotační 

Technologie Řízení pozice Řízení pozice Řízení pozice 
Modulo Neaktivní Neaktivní Neaktivní 

Připojeno k jednotce 
SIMODRIVE 
_611U_HR 

SIMODRIVE 
_611U_HR_1 

SIMODRIVE 
_611U_HR_1 

Typ enkodéru motoru Absolutní Absolutní Inkrementální 
Mód enkodéru Endat Endat Sinus 

Počet pulzů enkodéru na 
otáčku motoru 

2048 2048 2048 

Typ komunikačního 
telegramu 

Message frame 105 Message frame 105 Message frame 105 

Maximální otáčky 
motoru 

3000 3000 6000 
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4.5.2 Konfigurace technologických bloků měřicích sond stroje 
Podobným způsobem, jakým jsou nastaveny technologické bloky os stroje, se nastavují i 

technologické bloky měřicích sond systému. Tyto bloky jsou v systému zobrazeny jako externí 
enkodéry.  

V levém okně vývojového prostředí je zobrazena stromová struktura vyvíjeného projektu. 
V adresáři „EXTERNAL ENCODERS“ dvakrát klikneme na ikonu „Insert external encoder“. Spustí 
se průvodce vložením nové sondy. V prvním kroku se zadává jméno sondy. Pokračuje se stiskem 
tlačítka „Next“. V následujícím dialogovém okně se zadává typ enkodéru. Na výběr jsou 2 možnosti: 
lineární, rotační. Tyto měřicí sondy jsou lineární – volí se tedy možnost „Linear“. Pokračuje se 
stiskem „Next“. V dalším okně se nastavují používané a zobrazované fyzikální jednotky, například 
jednotky pozice, rychlost, zrychlení, nebo úhel natočení. Zde v tomto nastavení není třeba nic měnit. 
Pokračuje se stiskem tlačítka „Next“. V dalším okně se nastavuje opět možnost zapnutí takzvaného 
modula. V tomto projektu není tato možnost využita. V následujícím okně se přiřazuje vstupní kanál 
karty ADI4, ke kterému je konfigurovaná sonda připojena. V poli „Where the encoder is conected?“ se 
vybere volba „ADI4_1 – Encoder 3“. Dále je třeba zvolit typ komunikačního telegramu. V poli 
„Which PROFIDrive message frame do you want to use for the data transfer?“ se volí volba „Message 
frame 103“. Typ enkodéru se volí jako „Incremental encoder“, mód enkodéru „Rectangular TTL“, 
měřicí systém „Linear encoder system (linear scale)“. V následujícím okně se nastavuje takzvaný krok 
čidla, tzn. velikost vzdálenosti na jeden pulz čidla. Použitá čidla mají rozlišení  0,002mm. Tato 
hodnota se vepíše do pole „Grid line spacing“. V poli „Fine resolution“ se ponechá hodnota 0. 
Následující okno shrnuje nastavené parametry technologického objetu externího enkodéru. Stiskem 
tlačítka „Finish“ je nastavení dokončeno. Do levé části okna vývojového prostředí se do stromové 
struktury přiřadí vytvořený technologický objekt. Stejným způsobem se nastavují i ostatní sondy. 
V tomto projektu je použito 6 měřicích kanálů. Tabulka 4 shrnuje nejdůležitější parametry pro 
nastavení měřicích sond.[9] 
 

Tabulka 4 - parametry technologického objektu měřicí sondy 

Typ enkodéru Lineární 
Modulo Neaktivní 

Typ telegramu Message frame 3 
Typ enkodéru Inkrementání 
Mód enkodéru Obdélníkový TTL 
Měřicí systém Lineární 

Rozlišení sondy 0,002mm 



22 

4.6 Návrh řídicího programu 

4.6.1 Programování řídicího systému 
Pro návrh řídicího algoritmu je využito prostředí Simotion Scout. Řídicí systém Simotion je z 

hlediska programování založen na principu multitaskingového systému (obrázek 21). Na pozadí běží 
cyklicky zpracovávaný blok stejně jako hlavní cyklický blok OB1 v PLC SIMATIC. V něm lze 
například zpracovávat logiku a sekvence ne přímo závislé na pohonech a polohování. Další úlohy 
(tasky) jsou startovány, pozastavovány, znovu spouštěny a ukončovány nezávisle na tomto cyklu a 
právě ony jsou určeny pro řešení jednotlivých pohybů. Tasky se programují v grafických blocích 
podobných vývojovému diagramu nebo v programovacím jazyku podobném např. Pascalu, případně v 
grafickém programovacím prostředku Ladder.[10, 11, 12] 

 
Obrázek 21 - multitasking 

Simotion se programuje v uživatelsky přívětivém prostředí Scout (obrázek 22). Toto prostředí 
je začleněno do vývojového prostředí Step 7, z kterého se využívají především funkce HW-Config a 
NetPro. Ústředním nástrojem je tzv. Scout Workbench, v němž lze prohlížet a upravovat strukturu 
programu, editovat jednotlivé funkce i prohlížet aktuální stav různých proměnných.[10, 11, 12] 

 
Obrázek 22 - Simotion Scout 
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Jsou v něm integrovány tyto komponenty: 
• Manažer projektu, co do struktury shodný se známým programem Simatic Manager; 

jestliže je Simotion Scout nainstalován na PC s již nainstalovaným Step 7, je manažer 
projektu jednotný. 

• Vývojové prostředí s již uvedenými graficky či textově orientovanými 
programovacími jazyky. 

• Knihovna provozních (runtime)softwarových bloků, realizujících funkce typu MC a 
technologické funkce. 

• Nástroj Starter ke konfigurování a parametrizaci jednotlivých pohonů (moderních 
frekvenčních měničů řady Sinamics i tradičních standardních měničů řady 
Micromaster). 

• Vývojový nástroj Simatic Technology pro programování funkcí technologického 
koprocesoru ze systému Simatic T-CPU; logika této integrace je v tom, že 
k programování technologického koprocesoru se využívá vývojové prostředí. 

 
Velmi zajímavé funkce poskytuje nástroj CamTool, určený k editaci vačkových průběhů 

rychlosti a polohy. Nástroj je graficky orientován a umožňuje za pomoci myši vytvářet v grafickém 
editoru libovolné průběhy vaček. Editor vaček dovoluje názorně zobrazit dráhu, rychlost, zrychlení a 
derivaci zrychlení, což je důležité pro včasné odhalení případné chyby v návrhu vačky. Tvary vaček 
však lze i v základní verzi editovat s použitím tabulky nebo importovat je v podobě souboru ASCII či 
tabulky ve formátu procesoru Excel. [10, 11, 12] 

 

4.6.2 Popis problematiky rovnání 
Samotný proces rovnání lze rozdělit na několik částí: 
 

• Upnutí rovnaného dílu 
• Provedení jedné až dvou otáček rovnaným dílem kolem jeho osy a měření hodnot 

křivosti 
• Výpočet polohy rovnání a velikosti zdvihu rovnacího beranu 
• Samotný proces rovnání – vykonání rovnacího zdvihu 
• Měření vyrovnaného dílu 
• Vyhodnocení procesu rovnání 
• Vypuštění rovnaného dílu 

 
Problematika rovnání je ve své podstatě opřena o výpočet diskrétní Fourierovy transformace. 

Definiční vztahy Fourierovy transformace vyžadují znalost matematického vyjádření signálu či 
spektra. Pokud však zpracováváme naměřené hodnoty, tj. známe vzorky signálu či spektra z 
konečného intervalu, stojíme před problémem, jak určit spektrum z vzorků signálu či signál ze vzorků 
spektra. K tomu účelu používáme numerické metody, která je známa jako diskrétní Fourierova 
transformace (DFT). Diskrétní Fourierova transformace mezi posloupnostmi 
 

, , 
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je definována vztahy: 
 

• přímá diskrétní Fourierova transformace 

 
 

• a zpětná (inverzní) diskrétní Fourierova transformace 

 
 
 

Měřením hodnot při otáčení rovnaným dílem se získá sinusový průběh křivosti, který je ovšem 
ovlivněn vyššími harmonickými složkami. Vyšší harmonické složky se do průběhu dostávají 
mechanickým způsobem, a to třením měřicí sondy o měřený díl. Použitím diskrétní rychlé Fourierovy 
transformace se získá spektrum měřeného signálu. Z tohoto spektra je z hlediska rovnání zajímavá 
pouze první harmonická složka signálu a její počáteční fáze a amplituda. Z těchto hodnot se poté 
pomocí řídicího algoritmu vypočte zdvih rovnacího beranu a úhel natočení hřídele do pozice rovnání. 
Podle zadaného počtu rovnacích cyklů (počtu přerovnání) jsou prováděny následující fáze rovnání. 
Splní-li rovnaný díl v zadaném počtu rovnacích cyklů zadanou toleranci, je označen jako vyrovnaný. 
Jestliže je rovnaný díl i po zadaném počtu rovnacích cyklů mimo nastavené tolerance, je označen jako 
nevyrovnaný. 

4.6.3 Popis řídicího programu 
Řídicí program vykonávaný na hardware Simotion je rozčleněn do několika motion tasků. 

Jednotlivé motion tasky se od sebe liší způsobem jejich vykonávání. V těchto tascích se vykonávají 
jednotlivé funkční bloky. Samotný program se skládá z mnoha funkcí. Tyto funkce jsou vytvořeny 
s použitím: 

 
• Jazyka kontaktních schémat (LAD) 
• Strukturovaného textu (ST) 
• Jazyka MCC 

 
Jazyk kontaktních schémat je grafický programovací jazyk stejný jako u PLC, definovaný 

normou IEC 61131-3. LAD umožňuje jednoduché sledování toku signálu mezi sběrnicemi přes 
vstupy, výstupy a operace.  

Jazyk strukturovaného textu je podobný jazyku Pascal, definovaný normou IEC 61131-3. Tuto 
normu definovala organizace PLCOpen jako standard pro programování logických automatů. 

Jazyk MCC je nový grafický programovací jazyk, který byl vyvinut pro snížení komplikací 
spojených s automatizací výrobních strojů. Jazyk MCC by se dal přirovnat k vývojovému diagramu. 
Se všemi popisovacími nástroji se dají definovat automatizační tasky rychle a efektivně.[10, 11, 12] 
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Backround task 
První skupinou funkcí je takzvaný „Backround task“. Tento task je podobný, jako OB1 u PLC 

Siemens řady 300. Je vykonáván cyklicky nezávisle na běhu ostatních tasků. Do tohoto tasku jsou 
vloženy 4 funkční bloky.  

 
1. Funkce „u_backgr.algemain“ 
2. Funkce „Homing.backgr_homing“ 
3. Funkce „u_backgr.richten1“ 
4. Funkce „backrg_a.backgr_automat“ 

 
První funkční blok se stará o stavové funkce stroje. Je vytvořena v diagramu LAD. Vykonává 

se zde řízení, zda-li je stroj v automatickém, nebo manuálním režimu. Dále je zde naprogramován start 
automatického nebo manuálního cyklu. V případě stisku tlačítka „Emergency stop“ funkce zajišťuje 
bezpečné zastavení stroje. Ukázka části funkce je zobrazena na obrázku 23. 

 
Obrázek 23 - zastavení automatického cyklu 

Druhá funkce ze skupiny „Backround task“ zajišťuje správné nastavení os do jejich základních 
poloh. Je-li umožněn takzvaný „Homing“, osa beranu a osa posuvu beranu se nastaví do jejich 
implicitních poloh. Tato funkce je vytvořena ve strukturovaném textu. 

Třetí funkce zařazená v „Backround task“ zajišťuje spínání a rozepínání pneumatických 
ventilů sloužících pro pohon pneumatických válců upínání měřeného dílu. Dále je ve funkci začleněno 
manuální polohování beranem a posuvem beranu. Funkce je vytvořena v LAD. 
 Čtvrtá funkce, která je spouštěna cyklicky v „Backround task“ zajišťuje opětovné restartování 
rovnacího cyklu v automatickém režimu. Jestliže byl z nějakého důvodu rovnací cyklus zastaven a 
stroj se nachází v automatickém režimu, provede se restart motion tasku 5. Tento motion task bude 
popsán níže. 

Motion task 1 
Tento motion task obsluhuje stroj v manuálním režimu. Volá se z něj funkční blok 

„u_richt.richt_r1“. Jsou z něj spouštěny další funkční bloky, které obstarávají potřebné výpočty pro 
zdvih rovnacího beranu, posuv beranu a otáčení dílem. Princip činnosti je naznačen na obrázku 24. 
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Obrázek 24 - manuální režim měření 
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Motion task 5 
Tento motion task obsluhuje stroj v automatickém režimu. Volá se z něj funkční blok 

„u_richt.rovnani“. Jsou z něj spouštěny další funkční bloky, které obstarávají potřebné výpočty pro 
zdvih rovnacího beranu, posuv beranu a otáčení dílem. Princip činnosti je naznačen na obrázku 25. 
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Obrázek 25 - automatický režim 
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Motion task 10 
Motion task 10 zajišťuje správné spouštění technologických bloků os a měricích sond. Jestliže 

během startu těchto bloků dojde k chybě, bloky jsou pozastaveny, systém vyhlásí chybu a čeká na 
reset chyby a opětovné spuštění těchto technologických bloků. Algoritmus spuštění popisuje obrázek 
26. 
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Obrázek 26 - startovací sekvence technologických bloků os a sond 
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Motion task 16 
Pomocí tohoto tasku je zajištěno správné napolohování os stroje do jejich výchozích poloh. 

Tyto výchozí polohy jsou nastaveny v konfiguraci technologických bloků os. Tento funkční blok je 
vytvořen pomocí strukturovaného textu. Následující příklad níže znázorňuje najetí na výchozí polohu 
všech tří os. 
 
PROGRAM MT_homing 
    VAR 
        ret_reset : DINT; 
        ret_homing : DINT; 
        ret_save : EnumSaveState; 
    END_VAR; 
    IF(homing.stoessel) THEN 
        Stoessel.swlimit.state := inactive; 
        ret_reset := _resetAxisError(axis := Stoessel, 
                                     errorresetmode:=ALL_ERRORS, 
                                     nextCommand:= IMMEDIATELY); 
        Stoessel.setconfigdata.typeofaxis.numberofencoders.encoder_1.abshomingencoder.absshift := 
            homing.offset_stoessel - Stoessel.positioningstate.actualposition; 
        ret_homing := _homing( 
                        axis        :=  Stoessel, 
                        homingMode  :=  ENABLE_OFFSET_OF_ABSOLUTE_ENCODER, 
                        nextCommand :=  WHEN_AXIS_HOMED); 
        Stoessel.swlimit.state := active; 
        IF(ret_homing = 0) THEN 
            homing.stoessel := FALSE; 
        END_IF; 
    END_IF; 
IF(homing.verschiebung) THEN 
        Verschiebung.swlimit.state := inactive; 
        ret_reset := _resetAxisError(axis := Verschiebung, 
                                     errorresetmode:=ALL_ERRORS, 
                                     nextCommand:= WHEN_COMMAND_DONE); 
        
Verschiebung.setconfigdata.typeofaxis.numberofencoders.encoder_1.abshomingencoder.absshift := 
            homing.offset_verschiebung - Verschiebung.positioningstate.actualposition; 
        ret_homing := _homing( 
                        axis        :=  Verschiebung, 
                        homingMode  :=  ENABLE_OFFSET_OF_ABSOLUTE_ENCODER, 
                        nextCommand :=  WHEN_AXIS_HOMED); 
        Verschiebung.swlimit.state := active; 
        IF(ret_homing = 0) THEN 
            homing.Verschiebung := FALSE; 
        END_IF; 
    END_IF; 
END_PROGRAM 
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IPOsynchronousTask 
Pomocí tohoto tasku je zajištěno správné měření hodnot křivosti z měřicích sond. Tento task je 

spouštěn v pevně daných intervalech. Spouští se zde funkce „u_richt.mess_ipo“. Tato funkce přečte 
hodnotu úhlu natočení osy otáčení dílem a uloží ji do pole. Ve stejném okamžiku vyčte také hodnoty 
vzdálenosti z jednotlivých měřicích sond a uloží jej do pole. Jakmile je dosaženo jedné otáčky, tj. 
360°, funkce je ukončena. Princip funkce je znázorněn na obrázku 27. 
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Obrázek 27 - měření hodnot křivosti rovnaného dílu 
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Technological Fault Task 
V tomto tasku jsou ošetřena chybová hlášení technologických bloků os stroje a externích 

enkodérů (měřicích karet ADI 4). Funkční blok „TechF.ProgtechFault“ provádí jednotlivé operace. Při 
vzniku chyby tato funkce detekuje, z kterého objektu chyba přišla. Funkční blok „TechF.fcreseterror“ 
zajišťuje reset detekované chyby technologických bloků os a externích enkodérů. 

Peripheral Fault Task 
V tomto tasku jsou ošetřena chybová hlášení, která mohou vzniknout na komunikační sběrnici 

ProfiBus. Obsahuje funkční blok „DP_Diag.progdpslavediagperifault“, který detekuje a vrací chyby 
vzniklé na komunikační sběrnici ProfiBus. 

Funkce FFT comp – výpočet rychlé Fourierovy transformace 
Funkce FFTComp zajišťuje výpočet rychlé diskrétní Fourierovy transformace. Výsledkem je 

vypočtená amplituda a fáze změřeného průběhu. Tyto proměnné jsou uloženy do globální proměnné 
runout[].amplitude a runout[].angle. 
 
FUNCTION FFT_Comp : BOOL 
    VAR CONSTANT 
        NumOfSamples : UINT := Count2n; 
        TWO_PI : REAL := 6.283185; 
    END_VAR 
//Definování konstant    
VAR_INPUT 
        i : USINT;           
    END_VAR               
   VAR 
        fReal : ARRAY [0..NumOfSamples - 1] OF REAL; 
        fImag : ARRAY [0..NumOfSamples - 1] OF REAL; 
        j : UINT; 
        M : UINT; 
        Col : USINT := 1; 
        NoS2 : UINT := NumOfSamples / 2; 
        KnotNumber : UINT := 0; 
        KnotIndex : UINT; 
        NumberOfBits :USINT := 0; 
        dExpValue,dTmpReal, dTmpImag, dCos, dSin, dArg : LREAL; 
        Angle : REAL; 
    END_VAR 
// Definování proměnných 
FFT_Comp := 0; 
    FOR j:= 0 TO NumOfSamples-1 DO 
        fReal[j] := ConvertProbe[i][j]; 
        fImag[j] := 0; 
    END_FOR;   
    IF i = 0 THEN 
        FOR j := 0 TO NumOfSamples-1 DO 
            fReal[j] := 2*SIN(TWO_PI/NumOfSamples * j) + 0.5; 
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        END_FOR; 
    END_IF; 
NumberOfBits := FFT_GetNumberOfBits (Value := NumOfSamples); 
FOR Col:=1 TO NumberOfBits DO 
        REPEAT 
            FOR j:=1 TO NoS2 DO 
                M := WORD_TO_UINT (SHR(UINT_TO_WORD (KnotNumber),(NumberOfBits - Col))); 
                dExpValue := FFT_BitReversing (Value := M, NumberOfBits := NumberOfBits); 
                 dArg := TWO_PI * dExpValue / NumOfSamples; 
                 dCos := COS(dArg); 
                 dSin := SIN(dArg); 
dTmpReal := fReal[KnotNumber+NoS2] * dCos + fImag[KnotNumber+NoS2] * dSin; 
                 dTmpImag := fImag[KnotNumber+NoS2] * dCos - fReal[KnotNumber+NoS2] * dSin; 
                 fReal[KnotNumber+NoS2] := LREAL_TO_REAL (fReal[KnotNumber] - dTmpReal); 
                 fImag[KnotNumber+NoS2] := LREAL_TO_REAL (fImag[KnotNumber] - dTmpImag); 
                 fReal[KnotNumber] := LREAL_TO_REAL (fReal[KnotNumber] + dTmpReal); 
                 fImag[KnotNumber] := LREAL_TO_REAL (fImag[KnotNumber] + dTmpImag); 
KnotNumber := KnotNumber + 1; 
            END_FOR; 
        KnotNumber := KnotNumber + NoS2; 
        UNTIL NOT(KnotNumber < NumOfSamples) 
        END_REPEAT; 
    NoS2 := NoS2 / 2; 
    KnotNumber := 0; 
    END_FOR; 
FOR KnotNumber:=0 TO NumOfSamples - 1 DO 
        KnotIndex := FFT_BitReversing (Value := KnotNumber, NumberOfBits := NumberOfBits); 
        IF KnotIndex > KnotNumber THEN 
            dTmpReal := fReal[KnotNumber]; 
            dTmpImag := fImag[KnotNumber]; 
            fReal[KnotNumber] := fReal[KnotIndex]; 
            fImag[KnotNumber] := fImag[KnotIndex]; 
            fReal[KnotIndex] := LREAL_TO_REAL (dTmpReal); 
            fImag[KnotIndex] := LREAL_TO_REAL (dTmpImag); 
        END_IF; 
    END_FOR; 
Runout[i].Amplitude := SQRT(fReal[1] * fReal[1] + fImag[1] * fImag[1]) / (NumOfSamples/2); 
    IF fReal[1] = 0 THEN 
        fReal[1] := 0.000001; 
    END_IF; 
    Angle := ATAN(fImag[1]/fReal[1]); 
    IF((Angle < 0) AND (fReal[1] < 0)) THEN 
        Angle := Angle + TWO_PI/2; 
    ELSIF((Angle > 0) AND (fReal[1] < 0)) THEN 
        Angle := Angle + TWO_PI/2; 
    ELSIF((Angle < 0) AND (fReal[1] > 0)) THEN 
        Angle := Angle + TWO_PI; 
    END_IF; 
    Runout[i].Angle := 360 - (Angle * 360/TWO_PI); 
   END_FUNCTION 
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5 Návrh vizualizace pro rovnací stroj 
Pro vytvoření vizualizace pro rovnací stroj s řídicím systémem Siemens Simotion P350 bylo 

využito vývojového prostředí Microsoft Visual C++, verze 6.0. Jak již bylo výše uvedeno, řídicí 
systém je vystavěn na bázi panelového PC a programovaná verze je vybavena dotykovým LCD 
panelem s úhlopříčkou 12” a rozlišením 800x600 bodů. Celý systém Simotion běží pod operačním 
systémem Microsoft Windows XP Professional. Výkon procesoru se dá přidělovat podle zatížení jádra 
systému Simotion a vizualizační aplikace, běžící spolu na jednom PC. Přístup k procesním datům je 
zajištěn pomocí OPC serveru, který je standardně nainstalován v systému Simotion. Vizualizační 
aplikace je naprogramována jako klient, který si vyměňuje data se serverem OPC. OPC (OLE for 
Process Control) je standard průmyslové komunikace vytvořený ve spolupráci mnoha světových 
dodavatelů hardwaru a softwaru v oblasti automatizace ve spolupráci se společností Microsoft. Je 
společným rozhraním pro vzájemnou komunikaci mezi různými zařízeními určenými pro 
monitorování a řízení technologického procesu s cílem zabránit závislosti daného monitorovacího 
nebo řídicího softwaru na výrobci hardwaru. OPC standard je založen na technologii 
OLE/COM/DCOM společnosti Microsoft. 

5.1 OPC standard, OPC specifikace, OPC Foundation 
Definováním OPC standardu, jeho udržováním, šířením a prezentací se zabývá mezinárodní 

dobrovolná organizace OPC Foundation (www.opcfoundation.org) se sídlem v Scottsdale, Arizona, 
USA. V současné době sdružuje více než 350 členů z nejvýznamnějších světových firem, zabývajících 
se monitorováním, vizualizací a dalšími aplikacemi z oblasti řízení a sledování technologických 
procesů, jako např. Honeywell, Rockwell Software, Siemens, Intellution a další. Členem OPC 
Foundation je i společnost Microsoft, která se aktivně podílí na tvorbě nových specifikací. Českými 
zástupci v OPC Foundation jsou firmy Kontron Czech (Liberec), OPC Labs (Plzeň) a Geovap 
(Pardubice).[13] 

5.2 Typy OPC specifikací 
OPC standard je vytvářen prostřednictvím OPC specifikací. OPC specifikace je volně 

přístupná technická dokumentace, která definuje pravidla chování a konfigurace standardu rozhraní 
OPC. Tabulka 5 znázorňuje, jaké v současnosti existují OPC specifikace. OPC Overview obsahuje 
základní informace o účelu, výhodách a vlastnostech OPC. Následující tři specifikace OPC Security, 
OPC Common Definitions a OPC Complex Data popisují funkcionalitu, která může, anebo musí být 
implementována spolu s ostatními specifikacemi.  

 
Mezi nejpoužívanější typy specifikací patří OPC Alarms and Events, OPC Historical Data 

Access, OPC Data Access a OPC XML DA. Tyto čtyři specifikace definují rozhraní komunikace pro 
kompletní serverovou nebo klientskou aplikaci. Můžou být dále rozšířeny o OPC Security (kromě 
OPC XML DA) nebo o funkcionalitu OPC Complex Data. 

 
Specifikace OPC Batch pak doplňuje specifikaci OPC Data Access o funkcionalitu 

používanou v dávkových (Batch) procesech. OPC Data eXchange specifikace obsahuje novou 
funkcionalitu společně s funkcionalitou již definovanou v OPC Data Access a OPC XML DA. 
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OPC specifikace OPC Common Definitions, OPC Security, OPC Alarms and Events, OPC 
Historical Data, OPC Data Access a OPC Batch jsou založeny na technologii DCOM společnosti 
Microsoft. Na rozdíl od nich je specifikace OPC XML DA založená na Web službě, ne na DCOM. 
Poslední výjimku pak představuje specifikace OPC Data eXchange, která je založená na obou 
technologiích (DCOM + Web služba). 

 
Všechny specifikace slouží pro specifické nasazení v různých oblastech průmyslové 

automatizace a jsou proto různě implementovány v příslušných aplikacích a systémech. Jednotlivé 
specifikace shrnuje tabulka 5 níže.[13] 

 

Tabulka 5 - specifikace OPC foundation 

Specifikace Obsah specifikace Aktuální verze 

OPC Overview 
Obecný popis OPC technologie, výhod a 
nasazení 

Verze 1.00 

OPC Common Definitions 
and Interfaces 

Definuje případy použití více specifikací Verze 1.10 

OPC Data Access 
Určuje přístup k datům „v reálném čase“; je 
nejčastěji používanou specifikací 

Verze 3.0 

OPC Alarms and Events 
Definuje poskytování informací OPC klientům 
o výskytech specifikovaných událostí a alarmů 

Verze 1.1 

OPC Historical Data 
Access 

Popisuje přístup k historickým datům 
uložených v databázi 

Verze 1.2 

OPC Batch 

Podobně jako OPC Data Access, ale místo 
spojitých provozů je určena pro technologie s 
dávkovou výrobou (potravinářství, farmacie 
apod.). 

Verze 2.0 

OPC Security 

Slouží pro důkladnější zabezpečení přístupu 
obsluhy při ovládání technologie z OPC 
klientů pro střednictvím OPC serverů s 
využitím zabezpečení systému Windows 

Verze 1.0 

OPC XML DA 
Definuje integrování OPC a XML do 
Internetových aplikací 

Verze 1.0 

OPC Data eXchange 

Slouží pro tzv. horizontální komunikaci mezi 
řídicími jednotkami s různými komunikačními 
protokoly (např. EtherNet/IP, PROFInet, High 
Speed Ethernet a INTERBUS) prostřednictvím 
sítě Ethernet. 

Verze 1.0 

OPC Complex Data 
Definuje možnosti popisu struktury 
komplexních dat a způsoby jak tyto data 
zpřístupnit. 

Verze 1.0 
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5.3 Architektura OPC 
Výměna dat podle standardu OPC probíhá podle všeobecně přijatého a osvědčeného schématu 

klient/server. K jednomu serveru se tak může připojit několik klientů různých výrobců, stejně tak k 
jednomu klientovi lze připojit OPC servery různých výrobců. Komunikace mezi programy podle 
standardu OPC se používá k výměně dat zejména v průmyslových informačních systémech (obrázek 
28).[13]  

 

Obrázek 28 - schéma architektury komunikace OPC Serveru / OPC Klient 

Na obrázku 28 je znázorněna typická architektura průmyslového informačního systému s 
využitím technologie OPC. Jsou zde uvedeny tři úrovně řízení: nejnižší, označená jako Field 
Management, obsahuje komunikační, případně řídicí počítače, připojené na jedné straně k řídicím 
jednotkám (PLC) a na druhé straně do podnikové sítě typu LAN. Kromě těchto typicky klientských 
stanic je na této úrovni znázorněn ještě komunikační a datový server. Jedná se o počítač, který může 
uchovávat technologická data v relační nebo real-timové databázi.  

Na střední úrovni – Process Management - jsou uvedeny klientské počítače s vizualizačními a 
monitorovacími aplikacemi, které prezentují technologické procesy v grafické a alfanumerické podobě 
(tzv. HMI – Human Machine Interface). 

Jednodušší vizualizační aplikace bez vazby např. na celopodnikový informační systém nebo 
další aplikace obsahují pouze úrovně Field a Process Management. 

Na nejvyšší úrovni, označené jako Business Management, jsou znázorněny nadřazené 
podnikové informační systémy s aplikacemi typu MES (Manufacturing Execution Systems), ERP 
(Enterprise Resources Planning) a různými ekonomickými systémy. Zde se OPC využívá k vytvoření 
společného komunikačního rozhraní pro přenos technologických dat mezi řídicími systémy, SCADA 
aplikacemi a databázemi. Ty v reálném provozu pocházejících převážně od různých výrobců a jejich 
propojení by bez společného komunikačního rozhraní bylo složité.[13] 

5.4 Popis komunikace s OPC serverem 
Klientská vizualizační aplikace komunikuje s OPC serverem pomocí takzvaného 

asynchronního způsobu předávání dat. V našem projektu je využito specifikace OPC Data Access, 
verze 2.01. Komunikace probíhá v následujících 12. krocích, které shrnuje tabulka 6.[14] 
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Tabulka 6 - popis komunikace s OPC serverem 

Krok Popis 
1 Registrace s COM 
2 Převod ProgID na CLSID 
3 Založení spojení s OPC serverem 
4 Vytvoření OPC skupiny 
5 Přidání položek 
6 Žádost o ukazatel do IOPCGroupStateMgt 
7 Žádost o ukazatel do IOPCAsyncIO2 
8 Založení objektu zpětného volání 
9 Připojení OPC serveru a objektu zpětných volání ke klientu 

10 Provedení požadovaných operací čtení a zápisu 
11 Přijetí zpětných oznámení z OPC serveru 
12 Smazání objektů a uvolnění paměti 

1. Registrace s COM 
Každý program, který chce využívat funkcí COM knihovny, se musí nejdříve registrovat 

s COM. To je účelem funkce „CoInitialize fuction“: 
 
HRESULT r1; 
r1 = CoInitialize(NULL); 
 

2. Převod ProgID na CLSID 
Pro identifikaci, každý COM server má ProgID, kterému je přiřazeno jedinečné CLSID. To je 

získáno za pomoci funkce „CLSIDFromProgID()“. ProgID našeho OPC serveru je 
L“OPC.SimaticNET“: 

 
r1 = CLSIDFromProgID(L"OPC.SimaticNET", &clsid); 
 

3. Založení spojení s OPC serverem 
Funkce „CoCreateInstance()“ založí instanci třídy, jejíž CLSID bylo specifikováno: 
 
r1 = CoCreateInstance(clsid, NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER ,IID_IOPCServer, 
(void**)&m_pIOPCServer); 
 
Výsledkem této sekce programu je objekt třídy OPC server. Funkce „CoCreateInstance()“ 

rovněž poskytuje ukazatel na rozhraní IOPCServer (proměnná m_pIOPCServer). 
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4. Založení OPC skupiny 
Rozhraní IOPCServer poskytuje metodu „AddGroup()“ pro založení skupin: 

 
HRESULT r1; 
r1 = m_pIOPCServer ->AddGroup(L"grp1", FALSE, 500, 1, &TimBias, &PercentDeadband, 
LOCALE_ID, &m_GrpSrvHandle, &RevisedUpdateRate, IID_IOPCItemMgt, (LPUNKNOWN*) 
&m_pIOPCItemMgt); 
 
Výsledek této sekce programu je skupina se specifikovaným jménem a požadovanými 

vlastnostmi. Metoda Addgroup() také vrátí ukazatel na požadované rozhraní objektu skupiny 
jako návratový parametr, v tomto případě, IOPCItemMgt (proměnná m_pIOPCItemMgt). 

 

5. Přidání položek 
Rozhraní IOPCItemMgt poskytuje metodu „AddItems()“ pro založení OPC položek: 
 
HRESULT r1; 
r1 = m_pIOPCItemMgt->AddItems(2, m_Items, &m_pItemResult, &m_pErrors); 
 
Výsledek této sekce programu je, že server přidá 2 položky s vlastnostmi definovanými 

parametrem m_Items. Proměnné výsledné struktury m_pItemResult jsou rovněž inicializovány. 
 

6. Žádost o ukazatel do IOPCGroupStateMgt 
Užitím metody „SetState()“ se získá ukazatel na rozhranní IOPCGroupStateMgt. Metoda 

„SetState()“ je později vyžadována při aktivaci a deaktivaci skupiny. Tento ukazatel rozhranní je také 
vyžadován jako parametr pro metody „AtlAdvise()“ a „AtlUnadvise()“. 

 
HRESULT r1; 
r1 = m_pIOPCItemMgt->QueryInterface(IID_IOPCGroupeStateMgt, (void**) 
&m_pIOPCGroupStateMgt); 
 
Výsledek této sekce programu je ukazatel na rozhranní IOPCGroupStateMgt. 
 

7. Žádost o ukazatel do IOPCAsyncIO2 
V podobném případě jako výše, je získán ukazatel na rozhranní IOPCAsyncIO2. Toto 

rozhranní poskytuje metody pro asynchronní čtení a zápis hodnot: 
 
r1 = m_pIOPCItemMgt ->QueryInterface(IID_IOPCAsyncIO2, (void**) &m_pIOPCAsyncIO2); 
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8. Založení objektu zpětného volání 
 
Chceme-li, aby OPC server vracel výsledek asynchronní operace, musíme mít v našem 

klientovi implementováno rozhranní IOPCDataCallback. V našem programu je to ovládáno třídou 

COPCDataCallback, která je odvozena z třídy IOPCDataCallback a CComObjectRoot. 

Metoda „CreateInstance()“ založí objekt třídy vzoru CComObject: 
 
CComObject<COPCDataCallback>* pCOPCDataCallback; 
CComObject<COPCDataCallback>::CreateInstance &pCOPCDataCallback); 
 

9. Připojení OPC serveru a objektu zpětných volání klienta 
 
Metoda „AltAdvise()“ vytvoří propojení mezi OPC serverem a objektem zpětného volání. 

Metoda „GetUnknown()“ napřed dostane ukazatel na rozhranní IUnknown objektu zpětného volání. 
Metoda „AltAdvise()“ vyžaduje ukazatel jako vstupní parametr: 

 
LPUNKNOWN pCbUnk; 
pCbUnk = pCOPCDataCallback->GetUnknown(); 
HRESULT hRes = AtlAdvise(m_pIOPCGroupStateMgt, pCbUnk, IID_IOPCDataCallback, 
&m_dwAdvise); 
 

10. Provedení požadovaných operací čtení a zápisu 
 
Metody „Read()“ a „Write()“ rozhranní IOPCAsyncIO2 mohou být zpřístupněny skrze 

ukazatel m_pIOPCAsyncIO2, který byl vložen v kroku 7. 
 
r1 = m_pIOPCAsyncIO2->Read(1, phServer, 1, &dwCancelID, &pErrors); 
 

11. Přijetí zpětných oznámení OPC serveru 
 
Jestliže se změní data aktivní položky v aktivní skupině, server volá metodu 

„OnDataChange()“ o zpětné volání objektu. Při dokončení operace čtení server volá metodu 
„OnReadComplete()“ atd. Server převádí návratové hodnoty jako parametr příslušné metody.  

 
STDMETHODIMP COPCDataCallback:: OnDataChange(WORD dwTransid, OPCHANDLE 
hGroup, HRESULT hrMasterquality, RESULT hrMastererror, DWORD dwCount,  
OPCHANDLE __RPC_FAR *phClientItems, VARIANT __RPC_FAR *pvValues,  
WORD __RPC_FAR *pwQualities, FILETIME __RPC_FAR *pftTimeStamps, 
HRESULT __RPC_FAR *pErrors) 
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12. Smazání objektů a uvolnění paměti 
 
Před ukončením programu musejí být OPC objekty, které byly během programu vytvořeny, 

smazány a paměť rezervovaná pro ně musí být uvolněna. Příslušné funkce jsou nedílnou součástí dříve 
používaného rozhranní. Metoda „AltUnadvise()“ ukončí spojení mezi OPC serverem a objekty 
zpětného volání. 

 
HRESULT hRes = AtlUnadvise(m_pIOPCGroupStateMgt, IID_IOPCData-Callback, 
m_dwAdvise); 
m_pIOPCGroupStateMgt->Release(); 
. . . 
r1 = m_pIOPCItemMgt->RemoveItems(2, phServer, &pErrors); 
. . . 
CoTaskMemFree(pErrors); 
CoTaskMemFree(m_pItemResult); 
m_pItemResult=NULL; 
. . . 

5.5 Popis obrazovek vizualizace 
Vizualizace se skládá celkem ze 40 obrazovek. Popisky jednotlivých oken jsou v německém 

jazyce, protože většinu zákazníků firmy tvoří dodávky do německy mluvících zemí. Popisem všech 
obrazovek se zde nebudu zabývat, uvedu výběr z těch nejdůležitějších. V jednotlivých oknech 
vizualizace jsou vždy přístupná funkční tlačítka, jejichž funkce se mění podle charakteru okna. 

Obrazovka inicializace stroje 
Tato obrazovka se zobrazuje při startu stroje (obrázek 29). Během zobrazení tohoto okna stroj 

provádí nezbytné operace pro jeho chod, jako jsou start OPC serveru, navázání OPC komunikace a 
uvedení stroje do základního stavu. Pomocí funkčního tlačítka „F3 – Steuerung ein“ lze zapnout 
pohony. Funkčním tlačítkem „F5 – Digital Ein und Aus“ lze zobrazit okno se stavy digitálních 
vstupů/výstupů. Činnost stroje lze ukončit funkčním tlačítkem „F9 – ENDE“. 

 
Obrázek 29 - inicializace stroje 
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Hlavní obrazovka 
Toto okno se zobrazí ihned po dokončení inicializace stroje (obrázek 30). Funkčním tlačítkem 

„F1 - Hilfe“ je možné zobrazit okno s nápovědou. Funkční tlačítko „F2 – Automatik“ uvede stroj do 
automatického režimu a zobrazí okno „Automat“. Funkční tlačítko „F3 – Hand“ uvede stroj do 
manuálního režimu a zobrazí okno „Manual“. Pomocí tlačítka „F4 – Parametern“ je možné zobrazit 
další okno s různými parametry stroje. Toto okno není programováno. Stiskem tlačítka „F5 – Teil“ se 
zobrazí okno, do kterého je možné uložit různé parametry měřeného dílu. Tlačítko „F6 – Kennwort“ 
zobrazí okno pro zadání hesla. Tlačítko „F8 – Weitere Bildschirme“ zobrazí další okno s nastavením a 
diagnostikou. 

 
Obrázek 30 - hlavní obrazovka stroje 

Okno nápovědy 
Z každé obrazovky vizualizace je možné vyvolat okno s nápovědou (obrázek 31). V nápovědě 

se zobrazí vždy aktuální data, týkající se daných nastavení a parametrů. Okno je možné opustit 
stiskem tlačítka „Schließen“ 

 
Obrázek 31 - okno nápovědy 
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Obrazovka automatického režimu 
Toto okno se zobrazí po stisku tlačítka „F2 – Automatik“ v hlavním okně (obrázek 32). 

Tabulka v pravém spodním rohu zobrazuje nastavené parametry rovnací tolerance, rovnacího zdvihu, 
velikosti zdvihu převodních ramínek sond apod. Start automatického cyklu je možné provést stiskem 
tlačítka „F2 – START Zyklus“. Tlačítko „F3 – STOP Zyklus“ slouží pro přerušení rovnacího cyklu. 
Tlačítko „F4 – Leerfahren und STOP“ zastaví rovnací cyklus, uvolní rovnaný díl a nastaví stroj do 
základní polohy. Tlačítko „F9 - Zurück“ slouží pro zobrazení hlavního okna. Tlačítko „F10 – STOP“ 
provede ukončení aplikace a zobrazení okna vypnutí stroje. 
 

 
Obrázek 32 - automatický režim 

 

Obrazovka manuálního režimu 
Toto okno se zobrazí po stisku tlačítka „F3 – Manual“ v hlavním okně (obrázek 33). Zde je 

možné pohybovat osou beranu a osou posuvu beranu v manuálním režimu. Levá horní část okna 
(Verschiebung des Stössels) je vyhrazena pro posun osou rovnacího beranu. V horním poli se 
zobrazuje aktuální pozice. Do spodního pole je možno zadat údaj polohy, na kterou se má polohovat. 
Po stisku tlačítka „Start“ je polohování spuštěno. Pomocí tlačítka „Grundstellung“ se osa uvede do 
implicitní polohy. Stejným způsobem je možné polohovat i osou rovnacího beranu. Pro polohování 
osou beranu je určena levá spodní část okna (Richtstössels). Stiskem tlačítka „F7 - GST“ se obě osy 
uvedou do implicitního nastavení. Stiskem tlačítka „F3 – Schlag Messen“ se provede jedna otáčka 
rovnaným dílem. Po stisku tlačítka „F2 – Einspannen“ se provede upnutí rovnaného kusu. Opětovným 
stiskem tlačítka „F2“ se provede uvolnění rovnaného kusu. I v tomto okně jsou k dispozici tlačítka pro 
ukončení běhu stroje, přechodu na základní obrazovku nebo zobrazení nápovědy. 
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Obrázek 33 - manuální režim 

Obrazovka parametrů rovnání 
Po stisku tlačítka „F4 - Parametern“ v hlavním okně se zobrazí následující obrazovka (obrázek 

34). Zde je možno nastavovat parametry pro rovnání pro každou měřicí sondu. Dá se zde nastavit 
například: maximální zdvih osy beranu, rovnací tolerance, zdvih beranu při rovnání, nebo při popojetí 
zpět. Tlačítkem „F12 – Übernehmen“ se parametry uloží a načtou do řídicího systému. Tlačítko „F15 
– Standard“ načte do všech polí implicitní hodnoty. Tlačítko „F19 - Zurück“ slouží pro vrácení 
předchozí hodnoty. 

 
Obrázek 34 - parametry rovnání 

Obrazovka digitálních vstupů/výstupů 
Po stisku tlačítka „F8 – Weitere Bildschirme“ v hlavním okně a stisku tlačítka „F5 – digital 

ein und aus“ lze zobrazit okno s aktuálními hodnotami digitálních vstupů a výstupů (obrázek 35). Do 
jednotlivých polí se zobrazí názvy vstupů/výstupů. Následující nebo předchozí obrazovky se 
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vstupy/výstupy je možné přepínat pomocí tlačítek „F2 – Voriger Bildschirm“ nebo „F3 – Folgender 
Bildschirm“. 

 
Obrázek 35 - digitální vstupy/výstupy 

Obrazovka základních parametrů stroje 
Tuto obrazovku je možné zobrazit stiskem tlačítka „F4 - Parametern“ z hlavního okna a poté 

stiskem tlačítka „F6 - Maschine“ v následujícím okně. Mohou se zde nastavovat základní parametry 
rychlostí jednotlivých os stroje, jako jsou například rychlost a zrychlení všech os stroje (obrázek 36). 
Tlačítkem „F12 – Übernehmen“ se parametry uloží a načtou do řídicího systému. Tlačítko „F15 – 
Standard“ načte do všech polí implicitní hodnoty. Tlačítko „F19 - Zurück“ slouží pro vrácení 
předchozí hodnoty. 

 
Obrázek 36 - základní parametry stroje 
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo popsat postup uvedení do provozu rovnacího stroje rotačních 

dílů s využitím znalostí a požadavků kladených na tento proces a implementaci těchto požadavků 
v podobě programu do řídicího systému Simotion firmy Siemens.  

I přes celou řadu problémů a velké množství práce jsem s výběrem tématu spokojen. Zpočátku 
bylo nutno nastudovat velké množství manuálů a firemní dokumentace. Dozvěděl jsem se o různých 
druzích pohybů, které systém dokáže realizovat, jakým způsobem pracuje komunikace mezi 
jednotlivými periferiemi systému. 

Poměrně dost času při tvorbě řídicí aplikace zabrala právě hardwarová konfigurace a správné 
nastavení parametrů řídicího systému. Velkou nevýhodou při programování a nastavování je absence 
dokumentace v českém jazyce. Firemní dokumentace je vytvořena v německém, nebo anglickém 
jazyce. Zvolil jsem cestu anglického jazyka z důvodu snazší prezentace i pro jiné národnosti. 

Prvním požadavkem na správnou funkci systému byla správná hardwarová konfigurace 
řídicího systému a technologických bloků jednotlivých os a měřicích sond stroje. Dalším požadavkem 
na funkci systému byla vhodná konfigurace komunikační sběrnice Profibus. 

Během vytváření projektu bylo nutné se seznámit s vývojovým nástrojem Simotion Scout pro 
programování systémů Simotion. Tato část projektu byla rovněž velmi náročná. Systém řízení tohoto 
řídicího systému je totiž postaven na jiné bázi, než klasické programovatelné logické automaty. 
V tomto prostředí byl naprogramován celý řídicí systém. Vycházelo se z verze určené pro jiný rovnací 
stroj, kterou bylo nutné vhodně přepracovat pro využití u tohoto typu stroje. Musely být upraveny 
jednotlivé motion tasky, předávání dat mezi nimi a v neposlední řadě také používané vstupy/výstupy 
byly změněny. 

Vizualizace k tomuto stroji byla vytvořena v programovacím jazyce Visual C++, verze 6.0. 
Komunikaci mezi vizualizací a strojem zajišťuje OPC server. K tomuto účelu bylo využito knihoven 
organizace OPC Foundation. Bylo potřeba nastudovat opět velké množství dokumentace. Mezi 
výhody takto vytvořených vizualizací patří vysoká míra užitné hodnoty pro zákazníka. Je totiž možné 
přizpůsobit aplikaci přímo podle požadavků zákazníka a zákazník také nemusí financovat koupi real-
time vizualizačních aplikací, mezi které patří například prostředí InTouch nebo Promotic. Mezi velké 
nevýhody ovšem patří vysoká časová náročnost na programování. Vizualizace se skládá celkem ze 40 
obrazovek, a proto jsem do projektu vybral pouze ty nejdůležitější. 

Pro mě byla tato diplomová práce největším přínosem v tom, že jsem se naučil vyhledávat 
potřebné údaje v elektro dokumentaci, poznal základy posuzování bezpečnosti strojů, návrhu 
elektrické výzbroje pro stroje. Dále jsem také proniknul do oblasti výroby jednoúčelových rovnacích 
strojů 

Výsledkem práce je oživený rovnací stroj schopný provádět základní pohyby týkající se 
problematiky rovnání v manuálním a automatickém režimu. 
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I. Seznam digitálních vstupů/výstupů 

Popis Symbolický název Adresa 
Klimatizace rozvaděče fa3_aus I0.0 
Napájení Simodrive 611 + ADI4 fa6_aus I0.1 
Napájení pro druhé OP fa7_aus I0.2 
PILZ, vstupy, výstupy fa8_aus I0.3 
Výstupy, hlavní jistič Simodrive fa9_fa10_aus I0.4 
Napájení brzdy motoru beranu fa11_aus I0.5 
Napájecí modul Simodrive 611 připraven gu1_ok I0.6 
Napájecí modul Simodrive 611 přehřátí gu1_ueberhitzung I0.7 
PILZ Central Stop k1_ok I1.0 
PILZ klávesnice S1 stisknuto s1_ein I1.1 
PILZ klávesnice S18 stisknuto s18_ein I1.2 
PILZ klávesnice S19 stisknuto s19_ein I1.3 
Tlačítko SB2 ovládání zapnuto sb2_ein I1.4 
Tlačítko SB3 start cyklu zapnuto sb3_ein I1.5 
Tlačítko SB4 stop cyklu vypnuto sb4_aus I1.6 
Senzor tlaku vzduchu OK sp1_ok I1.7 
Rezerva res_e_2_0 I2.0 
Rezerva res_e_2_1 I2.1 
Hnaná upínací hřídel základní poloha spitze_getrieben_gst I2.2 
Hnaná upínací hřídel pracovní poloha spitze_getrieben_arb I2.3 
Hnací upínací hřídel základní poloha spitze_triebend_gst I2.4 
Hnací upínací hřídel pracovní poloha spitze_triebend_arb I2.5 
Rovnací kovadlina 1 základní poloha richtamboss1_gst I2.6 
Rovnací kovadlina 1 pracovní poloha richtamboss1_arb I2.7 
Rovnací kovadlina 2 základní poloha richtamboss2_gst I3.0 
Rovnací kovadlina 2 pracovní poloha richtamboss2_arb I3.1 
Rovnací kovadlina 3 základní poloha richtamboss3_gst I3.2 
Rovnací kovadlina 2 pracovní poloha richtamboss3_arb I3.3 
Měřicí sonda A základní poloha messsonde_a_gst I3.4 
Měřicí sonda A pracovní poloha messsonde_a_arb I3.5 
Měřicí sonda B základní poloha messsonde_b_gst I3.6 
Měřicí sonda B pracovní poloha messsonde_b_arb I3.7 
Rozpoznávání pohybu drehenerkennung I4.0 
Rezerva res_e_4_0 I4.1 
Rezerva res_e_4_1 I4.2 
Rezerva res_e_4_2 I4.3 
Rezerva res_e_4_4 I4.4 
Rezerva res_e_4_5 I4.5 
Rezerva res_e_4_6 I4.6 
Rezerva res_e_4_7 I4.7 
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Popis Symbolický název Adresa 
Rezerva res_e_5_0 I5.0 
Rezerva res_e_5_1 I5.1 
Rezerva res_e_5_2 I5.2 
Rezerva res_e_5_3 I5.3 
Rezerva res_e_5_4 I5.4 
Rezerva res_e_5_5 I5.5 
Rezerva res_e_5_6 I5.6 
Rezerva res_e_5_7 I5.7 
Rezerva res_e_6_0 I6.0 
Rezerva res_e_6_1 I6.1 
Rezerva res_e_6_2 I6.2 
Rezerva res_e_6_3 I6.3 
Rezerva res_e_6_4 I6.4 
Rezerva res_e_6_5 I6.5 
Rezerva res_e_6_6 I6.6 
Rezerva res_e_6_7 I6.7 
Rezerva res_e_7_0 I7.0 
Rezerva res_e_7_1 I7.1 
Rezerva res_e_7_2 I7.2 
Rezerva res_e_7_3 I7.3 
Rezerva res_e_7_4 I7.4 
Rezerva res_e_7_5 I7.5 
Rezerva res_e_7_6 I7.6 
Rezerva res_e_7_7 I7.7 
Reset PILZ relé reset_preventa Q0.0 
Reset napájení Simodrive reset_simodr_einsp Q0.1 
Brzda motoru beranu bremse_ma01 Q0.2 
Signálka napájení lampe_stoerung Q0.3 
Rezerva res_a_0_4 Q0.4 
Rezerva res_a_0_5 Q0.5 
Rezerva res_a_0_6 Q0.6 
Rezerva res_a_0_7 Q0.7 
Hnaná upínací hřídel v základní poloze sp_getr_in_gst Q1.0 
Hnaná upínací hřídel v pracovní poloze sp_getr_in_arb Q1.1 
Hnací upínací hřídel v základní poloze sp_trie_in_gst Q1.2 
Hnací upínací hřídel v pracovní poloze sp_trie_in_arb Q1.3 
Rovnací kovadlina 1 základní poloha richtamb1_in_gst Q1.4 
Rovnací kovadlina 1 pracovní poloha richtamb1_in_arb Q1.5 
Rovnací kovadlina 2 základní poloha richtamb2_in_gst Q1.6 
Rovnací kovadlina 2 pracovní poloha richtamb2_in_arb Q1.7 
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Popis Symbolický název Adresa 
Rovnací kovadlina 3 základní poloha richtamb3_in_gst Q2.0 
Rovnací kovadlina 3 pracovní poloha richtamb3_in_arb Q2.1 
Měřicí sonda hnané hřídele základní poloha mess_getr_in_gst Q2.2 
Měřicí sonda hnané hřídele pracovní poloha mess_getr_in_arb Q2.3 
Měřicí sonda hnací hřídele základní poloha mess_trie_in_gst Q2.4 
Měřicí sonda hnací hřídele pracovní poloha mess_trie_in_arb Q2.5 
Stlačený vzduch zapnut druckluft_ein Q2.6 
Rezerva res_a_2_7 Q2.7 
Rezerva res_a_3_0 Q3.0 
Rezerva res_a_3_1 Q3.1 
Rezerva res_a_3_2 Q3.2 
Rezerva res_a_3_3 Q3.3 
Rezerva res_a_3_4 Q3.4 
Rezerva res_a_3_5 Q3.5 
Rezerva res_a_3_6 Q3.6 
Rezerva res_a_3_7 Q3.7 
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II. Obsah a struktura CD 
Obsahuje: 

• Řídicí aplikace pro ŘS Simotion , vytvořená v software Simotion Scout 
• Vizualizace pro ŘS Simotion, vytvořená v prostředí Visual C++ 
• Text diplomové práce ve formátu .pdf 
• Elektrodokumentace pro rovnací stroj ve formátu .pdf 
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