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Abstrakt

V diplomové práci je popsán kontrolní systém použitý na lince pro výrobu desek 
elektronických obvodů pomocí technologie plošné montáže. Systém kontroluje názvy programů
jednotlivých strojů linky a pomocí RFID technologie zajišťuje správnou identitu, životnost a 
zabezpečení technologického postupu operací se sítotiskovými šablonami. V případě neshody je 
zastaven výrobní proces dalších desek. 

Systém je navržen jako komplexní celek s databází, ve které jsou uloženy konfigurační 
tabulky i výsledky testů všech linek. V závěru práce je popsáno další možné rozšíření a směr 
vývoje systému v budoucnu.

Abstract

This Diploma Thesis deals with the Check System used in electronic circuit bards 
manufacturing by means of Surface Mount Technology. The System checks the names of 
programmes used by the particular machines in the line and via RFID technology it assures right 
identity, working life and interlocking of stencils. The System interrupts the manufacturing process 
if an inappropriate response of the test appears.

The System is designed as a complex unit with a database in which configuration tables 
and results of the tests of all the lines are recorded. The final part of the thesis focuses on possible 
extension of the system and direction of its further development. 
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Seznam použitých zkratek 

DB databáze
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - elektricky 

mazatelná, programovatelná paměť
EPC Electronic Product Code
FRAM Ferroelectric Random Acces Memory – feroelektrická stabilní RAM
HF High Frequency – pásmo krátkých vln
LF Low Frequency – pásmo dlouhých vln
PLC Programmable Logic Controller – programovatelný logický automat
RFID Radio Frequency Identification – rádio-frekvenční identifikace
RS232 Recommended Standard 232 – doporučený standard 232 - sériová linka
SMD Surface Mount Device – součástka plošné montáže
SMT Surface Mount Technology – technologie plošné montáže
SPI Siplace Pro Interface – softwarové rozhraní k Siplace Pro
SQL Structured Query Language - strukturovaný dotazovací jazyk
USB Universal Serial Bus – univerzální sériová sběrnice
UHF Ultra High Frequency – pásmo ultrakrátkých vln
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1 Úvod

Technologie bezdrátové identifikace je v dnešní době jednou z velice rychle se vyvíjejících
technologií pro některé své nesporné výhody. To umožňuje vysoká úroveň vývoje v oblasti 
mikroprocesorové techniky a zároveň cenová dostupnost.

Tato technologie se uplatňuje v čím dál větším počtu, v oblasti každého člověka. Nejvíce 
stále nachází uplatnění v logistických systémech, ale postupně se dostává také do sféry 
zdravotnické, výrobní, obchodní a všude tam, kde se musí využít přesné identifikace osob, zvířat a 
různých forem zboží. 

Nosičem informaci je čip, který komunikuje s řídícím systémem pomocí přenosu dat v rádio-
frekvenční oblasti. Umožňuje data i zapisovat a nejenom číst, což je hlavním důvodem ke stále
většímu nahrazování čárových kódů. 

První kapitola práce je právě seznámením s touto technologií. Je zde popsána historie, 
vysvětlen princip, rozdělení základních částí, použití. V posledním odstavci jsem zmínil nyní hojně 
diskutované téma osobní diskrétnosti a tudíž bezpečnosti technologie.  

V dalších kapitolách se v diplomové práci zabývám problematikou návrhu a realizace
kontrolního systému použitého na lince vyrábějící elektronické moduly technologii plošné montáže 
součástek. Jedna kapitola se věnuje vysvětlení technologie výroby na takovém druhu zařízení a 
popisu jeho součástí.

Kapitoly jsou rozděleny kvůli srozumitelnosti do logických celků od popisu funkcí zařízení, 
přes zapojení, rozmístění všech částí až k nejrozsáhlejší kapitole a tou je software. Tato oblast je 
náročná při řešení tohoto systému z důvodu jeho rozsáhlosti a snahou o co největší univerzálnost. 
V neposlední řadě byl kladen důraz i na to, aby všechny programy byly dobře obsluhovatelné. 
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2 Technologie RFID

Technologie RFID – bezdrátová nebo také rádio-frekvenční identifikace, jak se překládá 
anglický název: Radio Frequency Identification. Jedná se o moderní technologii, která se využívá 
v různých oblastech, kde je potřeba výhod, kterých tato technologie nabízí. Jsou to hlavně systémy, 
kde je kladen důraz na rychlé a přesné zpracování informací a okamžitý přenos těchto dat. Mezi 
hlavní obory pak patří logistika tzn. skladové a materiálové hospodářství, různé výrobní oblasti, 
zdravotní technika, ochrana zboží, identifikace osob a jiné.

2.1 Historie RFID

Tato technologie je známa již několik desítek let. Její počátky datujeme do období před 
druhou světovou válkou, kdy se začíná používat radar, který v roce 1935 objevil skotský fyzik sir 
Robert Alexander Watson-Watt. Radary, oproti minulosti, umožňují vědět o letadlech mnohem 
dříve než je lze vidět. Problém byl že neexistoval způsob jak rozpoznat, zdá se jedná o nepřátelské 
nebo vlastní letadlo.

2.1.1 IFF

Cílem tajného projektu pod vedením pravě Watson-Watta bylo zajištění identifikace  při 
radarovém sledování letadel. Na vlastních přátelských letadlech jsou umístěny vysílače, které po 
vyhodnocení signálu z radarové stanice, vysílají zpět signál na zem a tím je zabezpečena
identifikace přátelského letadla. Tento systém se nazývá IFF- identification friend or foe, dá se 
přeložit jako identifikace přítele nebo nepřítele. Na stejném principu pak funguje RFID 
technologie.

2.1.2 Poválečný vývoj

Další vývoj radarové technologie pokračoval po válce. V období let 1950 až 1960 vědci 
z USA, Japonska  a Evropy prezentují dokumenty, které vysvětlují, jak se dá využít elektrická 
energie v rádio-frekvenční oblasti k identifikaci objektů na dálku. Objevuje se myšlenka použít tuto 
technologii k zabezpečení zboží v obchodech. K tomu se používá 1 bit, který označuje zda je za 
zboží zaplaceno nebo nikoliv. V tomto případě pak systém u dveří nedovolí zloději odejít nebo 
spustí nějaký druh alarmu.

Americké Ministerstvo Energie  poptalo v roce 1970 vývoj systému pro sledování jaderných 
materiálů u Los Alamos National Laboratory. Tento systém byl pak základem i pro systémy výběru 
mýtného na dálnicích rozšířených po celém světě. Stejné laboratoře vyvíjely pro Ministerstvo 
zdravotnictví tagy na sledování krav z důvodu podávání léků, apod. 
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2.1.3 První RFID patenty.

Pokud bych chtěl v následujícím odstavci udělat přehled patentů, které jsou s tématikou 
RFID spojeny, musím začít u práce již dříve zmíněného sira Roberta A. Watson-Watta. Od roku 
1924 pracoval v Radio Research Station, která roku 1927 sloučila National Physics Laboratory.
V této výzkumné organizaci se v roce 1933 stal vedoucím nově vzniklého oddělení rádiových vln 
v Tedingtonu. 17. září 1935 podal patentovou přihlášku přístroje později známého pod slovem 
radar. Na obrázku je hlavička tohoto patentu.

Obrázek 1: Patent sira Roberta A. Watson-Watta

Mario W. Cardullo se zabývá RFID tématikou. V roce 1969 popsal a zveřejnil koncept RFID 
technologie. 23. ledna 1973 si patentuje aktivní tag s 16-bitovou přepisovatelnou pamětí. 
Modifikace jeho obvodu se používá i v dnešní době.

Ve stejném roce patentuje kalifornský podnikatel Charles Walton pasivní transpondér 
k odemykání a zamykání dveří bez klíče. Pokud čtečka načte oprávněný kód transpondéru, 
elektronický zámek otevře dveře. Walton prodal licence tohoto patentovaného systému firmám 
vyrábějícím zámky, např. firma Schlage .
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2.2 Princip

Technologie funguje na principu přenosu informací pomocí rádio-frekvenčních signálů. To 
znamená, že mezi sebou komunikuje čtecí hlava, resp. řídící systém přes čtecí hlavu 
s transpondérem. Tato komunikace je bezkontaktní a může probíhat i bez přímé viditelnosti. Každý 
tag obsahuje identifikační číslo, pomocí kterého jsou jednotlivé tagy od sebe navzájem odlišitelné. 
Za jistých podmínek může být toto číslo celosvětově jedinečné a je neměnné po celou dobu 
životnosti tagu. Na obrázku je znázorněn princip komunikace této technologie.  

Obrázek 2: Princip RFID

2.3 Frekvence v RFID

Technologie RFID pracuje v několika frekvenčních pásmech, jsou to: pásmo nízkých 
kmitočtů, označované jako LF pásmo (Low Frequency), HF pásmo (High Frequency), UHF pásmo 
(Ultra High Frequency) a mikrovlnné pásmo. Právě kvůli různým pracovním frekvencím jsou taky 
rozdílné vlastnosti technologie v různých pásmech.

2.3.1 LF pásmo

V tomto pásmu se využívá frekvencí 125 a 134kHz. Na těchto frekvencích se RFID 
technologie používá nejdéle a pravděpodobně je nyní nejrozšířenější. Mezi výhody patří 
jednoduchá a levná konstrukce čtečky, jednoduchá softwarová obsluha čipu. Dosah v tomto pásmu 
je do 20 centimetrů. Velikost antény znemožňuje velké snímací vzdálenosti. Je taky možné snímat 
čipy přes kapaliny, což rozšiřuje oblast použití. Nevýhodou je docela malá přenosová rychlost.
Frekvence  134kHz se používá k identifikaci zvířat. Identifikační transpondéry jsou pasivní se 
zápisem nebo bez, případně s ochranou čtení dat heslem.
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2.3.2 HF pásmo

V pásmu krátkých vln se používá frekvence 13,56MHz. Proti 125kHz je hlavní výhodou 
vyšší přenosová rychlost dat a vyšší zabezpečení. Nevýhodou je pak horší čtení na kovovém 
povrchu nebo v kapalinách. Hodnoty anti-kolize (parametr tagu stanovující počet současně 
nasnímaných čipů ) dosahují 10-40 tagů za sekundu. Identifikační čipy jsou většinou pasivní, 
zapisovatelné, chráněné heslem nebo využívají jiného způsobu zabezpečení dat. To umožňuje 
použití v systémech jako elektronická peněženka, jízdenka a další druhy aplikací se systémem 
předplatného. To ale neznamená, že se stále nevyužívá, klasické „pouhé“ identifikace předmětu a 
příp. osob. Protokoly dle ISO 14443, ISO 15693

2.3.3 UHF pásmo

Vlastnosti komunikace bezdrátové identifikace na frekvencích 860 – 930 MHz jsou velká 
přenosová rychlost, dosah až 3 metry, levná výroba tagů. Parametr anti-kolize dosahuje hodnoty 
1500 tagů za sekundu. Používá se v parkovacích systémech s průjezdnými branami, skladových 
systémech, kontejnerových nebo letištních překladištích. Protokoly ke komunikaci jsou 
normalizovány v ISO 18000-6A/B, EM 4022/4222, EPC. Nelze je použít tam, kde je potřeba číst 
přes kapaliny a velmi špatné je také čtení na kovovém povrchu. Nevýhodou jsou celosvětově 
nejednotné frekvence. Povolené frekvence pro RFID v pásmu UHF jsou v dokumentu od 
EPCglobal třízené podle zemí světa. V ČR jako v celé Evropě je to 865,6-867,6MHz, v USA 902-
928MHz a v Japonsku 952-954MHz .

2.3.3.1 EPC
EPC (Electronic Product Code) je elektronický produktový kód, celosvětový standard pro 

značení logistických jednotek, harmonizován s normami ISO a využívá UCC/EAN 128. Jedná se o 
unikátní číslo, které identifikuje a popisuje položku včetně možnosti nezaměnitelného sériového 
číslovaní, To znamená, že číslo patří jen jednomu konkrétnímu čipu, což umožňuje jednoznačně 
identifikovat předmět komunikace (paleta, bedna, zboží apod.) Kód se skládá z několika polí.

Obrázek 3.: EPC kód
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Jednotlivá pole EPC mají následující význam:
Header 8 bitů hlavička, identifikace verze EPC
EPC Manager 28 bitů identifikace výrobce
Object Class 24 bitů identifikace druhu položky

Serial Number 36bitů seriové číslo, jednoznačná identifikace 

2.3.4 Mikrovlnné pásmo

V mikrovlnném pásmu se používají frekvence 2,45 MHz a 5,8 MHz. Vyznačují se vysokou 
komunikační rychlostí až 2Mbit/s, malými rozměry dipólové antény, tudíž i tagy. Při použití 
aktivních tagů je dosah okolo 10 metrů a ve speciálních aplikacích větší. Používají se na mýtných 
bránách, letištních zásilkách apod.

2.4 RFID tag

Tag je základní součástí RFID technologie. Existuje mnoho názvů nebo překladů, v literatuře 
se setkáváme se slovy tag, transpondér nebo štítek.V této technologii se jedná o součást, která 
obsahuje informace a je tzv. nosičem užitečných dat. Skládá se z čipu – mikrokontroléru, antény a 
popř. baterie. 

2.4.1 Druhy tagů

Tagy lze rozdělit podle způsobu komunikace na aktivní a pasivní. Aktivní tagy samy vysílají 
do okolí signál, zatímco pasivní tagy signál samy nevysílají.

Pasivní tagy nemají baterii, a tedy ani energii, kterou by mohli k vysílaní použit. Čtecí hlava 
se zároveň stává vysílačem a opakovaně vysílá signály do okolí. Pokud se pasivní tag dostane do 
pole čtečky je schopen signál zachytit, zpracovat a využít energii signálu k odeslání odpovědi.
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Obrázek 4: Blokové schéma pasivního tagu

Oproti tomu aktivní tagy jsou vybaveny baterií a periodicky vysílají signál, který může 
čtečka zachytit v případě, že se tag dostane do jejího dosahu. Tato metoda komunikace má zkratku 
TTF z anglického tag talk first. Dosah je nejrozdílnějším parametrem při porovnání pasivních a 
aktivních tagů. Platí, že aktivní tagy mají obecně větší dosah.

Existuji taky semiaktivní tagy, což jsou v podstatě „pasivní tagy s baterií“, u kterých právě 
baterie slouží k prodloužení dosahu snímání. Princip komunikace zůstává stejný jako u pasivních 
tagů. 

2.4.2 Pouzdra a tvary tagů

Tagy existují v mnoha provedeních. Největší vliv na jejich použití má tvar. Dále je
ovlivňuje, jako v dnešní době všechno, design a technické možnosti pro danou frekvenci a ostatní 
parametry. Příklady provedení transpondérů od ploché nálepky přes skleněné implantáty až po 
klíčenky jsou zobrazeny na následujících obrázcích.

Obrázek 5: RFID nálepka
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Obrázek 6: Transpondér ve skleněné pouzdře

Obrázek 7: Identifikační karta s čipem

Obrázek 8: Tag jako klíčenka
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2.5 Čtecí hlavy

Čtečky neboli snímače jsou zařízení, která dokáží zachytit vysílání aktivního nebo pasivního 
tagu. Čtečka nejenom že umí zachytit informace, ale musí zabezpečit obousměrnou komunikaci, 
což znamená, že musí umět informace do tagu zapisovat. Snímače používají pro vysílaní a 
přijímání signálu antény, ty mohou být vestavěné nebo externí. Častěji se setkáváme s vestavěnými 
v jednom celku s elektronikou.

Základním požadavkem je schopnost zpracovat obrovské množství dat. Čtečky musí poznat 
již jednou přečtené tagy, rozpoznat a ignorovat odrazy signálů tagů od pevných překážek, nejčastěji
kovu. Musí umět zvládnout současně načíst velký počet nosičů. S tím souvisí schopnost paralelně 
načítat tagy v relativně krátkém časovém intervalu.

Čtečky jsou stacionární nebo mobilní. Na mobilní čtečky jsou kladeny větší požadavky, 
např. odolnost proti pádům , extrémním teplotám, prašnosti nebo vlhku. Tyto čtečky většinou 
komunikují bezdrátově prostřednictvím WiFi nebo Bluetooth, kdy pomocí těchto technologií se 
aktuálně snímané hodnoty v reálném čase přenášejí do centrální databáze. Stacionární čtečky se 
uplatní tam, kde není potřeba cestovat za tagy, ale ty naopak procházejí okolo čtečky. Při výběru 
čtečky je nutno zohlednit, kde bude čtečka instalována, např. vnitřní nebo venkovní prostředí, apod. 
Čtečky a tagy musí pracovat na stejné frekvenci.

2.6 Obvody zpracování dat

Čtečky existují v různých variantách. Může se jednat o zařízení, které je vybaveno obvody
ke zpracování informací z tagů. Tyto umožňují provést různé, často naprogramované operace 
s daty. Nejčastěji jsou těmito možnostmi vybaveny mobilní čtečky, ve kterých je nainstalován 
operační systém. 

Jiné čtečky komunikují po některém ze standardních rozhraní používaných k propojení 
výpočetní techniky k automatizační. např. RS232, Ethernet, apod. Vyskytují se i čtecí hlavy které 
umí komunikovat pouze s elektronickými kartami stejných výrobců. Tyto karty jsou pak součástí
programovatelných logických automatů (PLC), které často řídí celou linku nebo zařízení, kde je 
RFID použito. PLC v takových případech umí manipulovat a zpracovávat data z tagu.

Další možností zpracování dat je řídící počítač s operačním systémem. Tato varianta se 
nejvíce využívá v systémech kdy informace obsažené v tagu potřebujeme v nějaké specifické 
formě zapisovat do databáze nebo jinak zpracovávat.
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2.7 Bezpečnost 

V dnešní době je velmi diskutovaným tématem bezpečnost. U každé technologie musí být 
známa rizika nechtěného nebo úmyslného „odposlechu“ a kopírování přenášených dat. Právě 
ochrana soukromí je potenciálním rizikem u této technologie neboť výhoda bezkontaktní 
komunikace bez přímé viditelnosti se z pohledu bezpečnosti stává nevýhodou. Nikdo nemusí 
postřehnout, že byly načteny data z tagu. Toto riziko je nejhorší u osobních průkazů, které obsahují 
biometrické údaje nebo jiná osobní, citlivá data. Jejich uváděný dosah je několik centimetrů, ale
pokusy dokázaly možnost čtení v některých situacích z mnohem větší vzdálenosti.
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3 SMT linka

Zkratka SMT je z anglického surface mount technology. Překlad názvu je technologie plošné 
montáže. Jedná se o výrobu elektronických zařízení postupem, kdy vývody součástek nejsou skrz 
desky plošných spojů, ale jsou připájeny na ploškách na povrchu desek.

3.1 Proces lepení

Proces lepení je postup výroby, kdy se na desky plošných spojů nanáší nevodivé lepidlo pod 
těla součástek, které se vytvrdí teplem v peci. K zapájení součástek na lince nedochází. Podle 
velikosti a váhy součástky se nanáší potřebný počet lepících bodů.

Lepidlo je možno nanášet na desku dvojím způsobem: dispenserem nebo přes šablonu. 
Dispenser je stroj který pomocí trysky nanese jeden bod lepidla na místo. Lepidlo je vytlačeno 
z trysky pomocí šneku nebo stlačeným vzduchem. Technologie šablonového tisku lepidla se 
nazývá Pump-print. Používají se zde speciální plastové šablony různých tloušťek, u který dochází k 
„vytrhávání lepidla“ při kontaktu šablony s deskou vlivem prohnutí při přejezdu stěrky. Každá  
z technologií má své přednosti. U výrob velkých počtů hustě osazených desek se více uplatňuje tisk 
pomocí šablony, kdy nepotřebujeme dispenser navíc. Naopak pro menší výroby se více uplatňuje 
dispenzer pro svoji flexibilnost.

Obrázek 9: Umístění lepicích bodů

Po osazení součástek na pozice dle programu, se lepidlo vytvrdí v pájecí peci. Profil je 
nastaven tak, aby splnil požadavek na vytvrzení dle specifikace teplota nad 120 °C po dobu 3-5
minut.
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3.2 Proces pájení

Při procesu pájení, nebo taky reflow procesu, se na desky plošných spojů nanáší pájecí pasta, 
do té se osadí součástky a ty se zapájí v peci. Postup je tedy podobný lepení, jen se vždy sítotiskem 
nanáší pájecí pasta a v peci je nastaven profil pro pájení.

Obrázek 10: Pájecí profil

V grafu jsou vyneseny závislosti teploty na čase několika senzorů Z pájecího profilu na 
obrázku jsou patrné hlavní části: předehřev, ve kterém se hlídá strmost nárůstu teploty, peek neboli 
oblast s nejvyšší teplotou, kde probíhá samotné zapájení a ochlazování.

Tento proces se při oboustranné kombinované výrobě dříve využíval pouze na první straně, 
proces lepení se pak uplatňoval většinou na druhé straně desky a součástky se pájely vlnou. Dnes je 
tento postup vytlačován tzv. oboustrannou pastou, což znamená použití procesu reflow z obou stran 
desky. Profil v peci musí být nastaven tak, aby při pájení jedné strany nebyla ze spodní strany 
dostatečná teplota k odpadnutí součástek a zároveň z horní strany musí být teplotní profil dodržen. 
Při kombinované montáži se pro zapájení drátových součástek využívá různých minivln nebo 
selektivních vln. 
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3.3 Součásti linky

Linka se skládá z několika strojů, které provádějí jednotlivé operace plošné montáže 
součástek na desky elektronických výrobků.

3.3.1 Sítotisk

Slovo sítotisk může být trochu zavádějící, neboť síto se pro tuto technologii již téměř 
nevyužívá. Stroj funguje stejně i při sítu nebo šabloně, proto se tento pojem stále používá. Já ho 
v této práci budu taky užívat i když se jedná o nanášení pasty přes šablony.

Součásti stroje jsou: transportní systém pro přepravu zpracovávaných desek, kamera pro 
optické vystředění a příp. k inspekci nanesené pasty, pojízdný portál se stěrkami, pohyblivé držení 
šablony a čistič, který slouží k automatickému čištění šablon. Pokud je stroj přepnut do režimu 
výroby, nejprve do stroje vjede deska, v pracovní části transportu je přichycena, tak aby se při tisku 
nepohnula. Kamera najede do pozic značek a rozpoznáním značek počítač stroje vypočte posunutí 
a otočení desky v transportu. Posunem šablony pomocí tři motorů se dorovná vzájemná pozice 
s deskou, kamera odjede do domovské pozice a stůl přitlačí desku k šabloně. Pasta, kterou válí před 
sebou svým pohybem stěrka, pak zaplní otvory v šabloně a tím se pasta dostane na plošky. Po sjetí 
stolů s deskou zpět do transportní výšky se provede inspekce, pokud je jí stroj vybaven a je 
nastavena v programu nebo deska rovnou vyjede ze stroje. V programu výrobku jsou uloženy 
pozice a tvar značek, tlaky a rychlosti stěrek, rychlost a dráha vytržení, tloušťka desky a spousta 
dalších důležitých parametrů pro výrobek. Někteří výrobci používají své patentované systémy 
s uzavřenou hlavou namísto stěrek, u kterých pasta nezůstává na šabloně, ale v hlavě.

3.3.1.1 Šablony
Celým základem procesu nanášení pasty jsou právě šablony. Proto se musí dbát na správný 

technologický postup. Tím rozumíme údržbu správným ručním i strojovým mytím, následnou 
kontrolou čistoty před spuštěním další výroby, manipulaci a uskladnění. Šablony se používají 
nejčastěji laserem vypalované, 150µm tlusté. Existují ale i jinou technologií vyráběné a s jinou 
tloušťkou. 

3.3.2 Osazování

Nejzajímavější a taky nedražší operací je osazování desek součástkami. Úkon provádí stroje, 
kterým se říká osazovací automaty. Jejích úkolem je vyzvednout součástky z pásku a osadit na 
DPS. Stroje jsou vybaveny jedním nebo zpravidla několika pohyblivými portály, které zajišťují 
pohyb v osách x a y, dle terminologie výrobců automatů.
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3.3.2.1 Osazovací hlavy
Na každém portále je namontována osazovací hlava. Používá se několik druhů hlav, podle 

velikosti součástek a požadované přesnosti. Obecně platí, že čím rychlejší hlava, tím menší 
součástky dovede zpracovat. Nejrychlejší dvacetisegmentová hlava dosáhne rychlosti až přes 
22000 součástek za hodinu, což u stroje se čtyřmi portály s těmito hlavami znamená výsledný 
výkon okolo 90000 součástek za hodinu. 

Naopak nejmenší výkon mají hlavy označené Pick&Place, ale vyznačují se největší přesností
a dokáží osadit největší součástky. Spojením rychlosti revolverových hlav a zároveň principu Pick 
&Place se vyznačuje hlava Multistar, která umí přepínat mezi jednotlivými režimy podle potřeby.
Tato flexibilní hlava sice nezvládne osadit největší součástky, ale při správné konfiguraci linky se 
zvýší celkový výkon „odlehčením“ nejvytíženějších portálů.

3.3.2.2 Centrování
Všechny hlavy využívají digitálních kamer k vystředění součástek. Každá součástka má 

v databázi popis tvaru pouzdra a vývodů. Kamera sejme obraz, počítač dle popisu rozpozná
součástku a určí, kolik je odchylka v osách x,y a úhel. Následně při osazení se provede korekce 
těchto odchylek. Stejně je tomu s centrováním desky. Obdobně jako v sítotisku transportní systém 
musí mít vůli pro přesun desek, to je důvod, proč musíme zajistit centrování. Po upevnění desky
v pracovní pozici se kamerou, připevněnou zespod portálu, rozpoznají značky, čímž se určí opět 
odchylka v x,y a úhel. Při osazování se pak odchylka vykompenzuje posunem osazovací pozice 
součástky.

Obrázek 11: Obrazovka centrování součástek
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Součástky jsou nasávány na pipety vhodných tvarů pro různá pouzdra součástek. Podtlak 
vzniká v tryskách Venturiho principem. Nejčastěji používaným balením je pásek se součástkami 
krytý ochrannou fólií, kterou odtrhávají podavače. Jedná se o moduly různých šířek, které připraví 
součástky hlavě k odebrání. Podavače jsou umístěny na výměnných stolech, které umožňují 
zrychlit přestavbu linky na jiný produkt výměnou celé sady podavačů. 

3.3.3 Pec

Pájecí pec je zařízení, ve kterém se součástkami osazené desky zapájí. Tunel rozdělený na 
několik zón, ve kterých jsou nastaveny rozdílné teploty tak, aby se dosáhlo pájecího profilu dle 
specifikace pasty. Pec má dopravník, který se stále točí, podle programu, konstantní rychlostí. 
Desky se nemůžou zastavit, aby byl dodržen pájecí profil.

3.3.4 Dopravníky

Všechny výše zmíněné stroje umožňuji tzv. in-line provoz. Desky jsou předávány přímo 
z výstupních na vstupní pásy jednotlivých stanic. Kde je potřeba kontrolovat, vkládat nebo vybírat 
výrobky případně z důvodu rozmístění linky jsou dopravníkové stanice. Jedná se o dopravníky, kde 
desky jen projedou a zastaví na kontrolu nebo stroje, které manipulují s deskami. To jsou obracecí, 
vstupní ze zásobníku, vstupní ze sloupce a výstupní stanice.
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4 Kontrolní systém

Celý kontrolní systém vychází z požadavků zákazníků provádějící audity procesu ve firmě.
Ti se při kontrolních auditech snaží najít nedostatky procesu a případně navrhnout jejích 
odstranění. 

4.1 Úkoly

4.1.1 Programy strojů

Hlavním úkolem je kontrola správnosti nahraných programů v jednotlivých strojích SMT
linky, hlavně v sítotisku, osazovacích automatech a pecí. Tím se docílí eliminace chyby lidské 
obsluhy při nahrávání programů, což se provádí při změně vyráběného produktu.

4.1.2 Šablony

Druhým úkolem je kontrola sítotiskových šablon, která se skládá z těchto bodů: životnost 
šablon, správné přiřazení k produktu, strana šablony a interkocking šablon. Pro hlídání životnosti se 
počítají jednotlivé přejezdy stěrek po šabloně a porovnávají se s přednastavenou hodnotou. 
V případě kontroly správného přiřazení šablony a její strany se opět jedná o porovnávání hodnot.
Interlocking je v technické praxi pojem, který většinou představuje systém zajišťující správný 
postup operací, resp. zabraňuje nedodržení tohoto sledu prací. Podobně je tomu zde: z předpisu 
vyplývá, že každá šablona musí být po skončení výroby umytá v mycím zařízení a ještě před tím 
než se znovu použije, má být zkontrolována na prosvětlovacím pultu. Obsluha linky přiloží šablonu 
na prosvětlovací pult a zapne světlo, poté zkontroluje čistotu šablony. Interlocking tedy spočívá 
v zabezpečení provedení obou operací, a pokud by tomu tak nebylo zabrání sytém v pokračování 
výroby.

4.2 Rozdělení práce

Z popisu úkolů, které jsou na sytém kladeny je patrné, že se jedná o komplexní složitý 
systém, který bude využívat spoustu jak hardwarových, tak softwarových technologií, které umožní 
splnit zadání. Ve firmě se na tomto sytému začalo pracovat ještě před volbou mé diplomové práce. 
Byly započaty přípravné práce, hlavně výběr dodavatelů jednotlivých komponentů a náznak 
principu zpracování. Po přidělení diplomové práce, se v našem oddělení změnilo rozdělení úkolů a 
velká část vývoje zařízení připadla mně. Nicméně ne všechny. V této práci bych chtěl nejvíce 
popsat svůj podíl na tomto systému. Pasáže, na kterých jsem se nepodílel a musím je zde z důvodu 
srozumitelnosti uvést, označím tak, aby to bylo čtenáři patrno.
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4.2.1 Můj podíl

Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci, přiřazení zadání diplomové práce ovlivnilo 
podíly práce na vývoji zařízení v našem oddělení. Po rozdělení jsem dostal za úkol zpracovat tyto 
části:

1.) podílet se na návrhu hardware
2.) podílet se návrhu dat v RFID tagu
3.) návrh databáze
4.) navrhnout mechanické umístění čtecí hlavy a automatu v sítotisku
5.) napsat software kontroly, konfigurace, správy a zápisu databáze, komunikaci s PLC
6.) provedení instalace modulů

Mezi úkoly, které naopak zůstaly na zpracování mými kolegy je :
1.) software PLC automatu, kromě komunikace s řídícím počítačem linky
2.) zpracování elektrické dokumentace systému.
3.) softwarové nástroje pro reporting logovaných dat.

4.3 Řízení linky

Jednotlivé stroje SMT linky jsou od různých výrobců. Výrobní programy a řízení je řešeno 
vlastním počítačem a softwarem jednotlivých strojů. Osazovací stroje mají jeden centrální počítač, 
který provede optimalizaci a do každého z automatu nahraje jen část osazovacího programu a to 
s ohledem na maximální využití hlav a strojů.Operační sytém tohoto počítače je buď Linux nebo 
Windows podle generace automatů. Ostatní počítače strojů v lince mají operační systém Windows.
Na obrázku je nákres linky s popisem jednotlivých operací.

Obrázek 12: SMT linka
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4.4 Princip kontrol

Zadání naznačuje princip kontroly a vychází z něho i rozmístění hlavních i softwarových 
částí zařízení. Program se připojí na jednotlivá zařízení linky a načte názvy programu v těchto 
strojích. 

4.4.1 Načítaní

Připojení na stroje znamená využití sdílení souboru na pevném disku počítače stroje. Cesta je 
zapsána v konfiguračních tabulkách databáze.

Výjimkou je načítání názvu programů osazovacích automatů, které jsou řízeny 
programovacím systémem Siplace Pro. Informace o nahraném produktu není v počítačích strojů 
obsažena. Pomocí softwarového rozhraní SPI se dá zjistit název naposledy nahraného programu 
každého stroje přímo ze Siplace Pro serveru. K tomu se musí vložit knihovna 
Siemens.SiplacePro.SPI.dll s funkcí GetLastDownloadRecipe.

Obrázek 13: Princip kontroly
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4.4.2 Komunikace s PLC

Komunikace mezi programem a PLC umístěným ve stroji Dek je protokolem UDP. Jedna
strana posílá zprávu  druhé a případně čeká na zprávu s odpovědí. 

CKST:EVENT:1,98765,0,0,0,1,2010,3,16,M12345:END

Pole data UDP datagramu obsahuje textovou zprávu, která se skládá ze čtyř polí oddělených 
dvojtečkou. První a poslední pole je vždy stejné a slouží jako začátek a konec. Druhé pole může
být ve čtyřech stavech: event, comnd, state a ackno z anglických slov event, command, state a 
acknowledge.

Třetí pole se skládá z několika záznamů oddělených čárkami. První číslo znamená číslo 
hlavy, kterou byla informace z tagu načtena nebo zapsána. Hlava číslo jedna je vždy ve stroji, 2 a 3 
patří prosvětlovacímu pultu. Ostatní údaje odpovídají datům v transpondéru. Jejich význam je 
počet stěrů. bit myčka, bit prosvětlovací pult, násobnost stěrů, obraz šablony, rok, měsíc a den 
výroby, poslední je výrobní číslo šablony, které slouží jako identifikace.

1,98765,0,0,0,1,2010,3,16,M12345
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5 Hardware

Celý systém se skládá z několika instalací na místech, kde se používají, čtou nebo zapisují 
RFID nosiče. Jsou dvě specifické instalace: jedna v mycím zařízení a druhá v systému jako 
programovací místo sloužící k zápisu informací do tagů nově vyrobených šablon. Ostatní jsou 
umístěny na jednotlivých linkách. Mají stejné zapojení i ovládací program a jsou tedy mezi sebou 
zaměnitelné. Základní součásti jsou od německé firmy Turck.

5.1 Výběr RFID hlav a tagů

Zatímco mnoho konvenčních RFID systémů dovoluje pouze statické psaní a čtení, jiné 
umožňují čtení a psaní „on the fly“. Výměna dat probíhá i když je nosič dat v pohybu. U 
nejrychlejších indukčních RFID systémů na trhu se doba záznamu se pohybuje od 0,5 ms/byte. 
Rychlost pohybu výrobků okolo10 m s-1 nepřináší žádné problémy. Několik poloh šablony ve stroji 
nám neumožní statické čtení. Hlava bude umístěna v přední části stroje a bude muset být použit 
systém s dynamickým čtením a zápisem.

Obrázek 14: Pole čtecí hlavy

Při dynamickém čtení nebo zápisu výměna dat probíhá po dráze LSr. Dráha musí být v oblasti 
do výšky H nad čtečkou. Skutečná výška tagu, na obrázku označená Sr, ovlivňuje délku dráhy LSr. 
Podle objemu dat a rychlosti tagu musíme výšku správně zvolit tak, abychom se vešli do pole 
čtečky, které je nakresleno šedou kopulí.

Čas tagu v poli čtečky se označuje Td,je roven podílu délky dráhy LSr a rychlosti pohybu 
tagu VTag.
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5.1.1 Software BLident Configurator

Software BLident Configurator umožňuje simulovat funkce jakékoli systémové konfigurace 
a předem vybrat nejvhodnější komponenty. Možnosti každého komponentu nebo sestavy lze rychle 
vyčíst pomocí nastavení parametrů a změny klíčových hodnot. Program umožní provést výběr 
komponent ze svého sortimentu a přímo zobrazuje čtecí a zapisovací časy při změně parametrů.

Na stránkách společnosti TURCK (www.turck.com) je zdarma k dispozici online varianta 
softwaru BLident Configurator.

Obrázek 15: Obrazovka simulátoru

5.1.2 Hlava

Čtecí/zapisovací hlavy fungují jako přijímač/vysílač a umožňují bezkontaktní čtení a zápis 
dat na datové nosiče při pracovní frekvenci 13,56 MHz. Každá hlava vytváří ve svém okolí 
přenosové pole, jehož velikost závisí na kombinaci konkrétního typu hlavy a nosiče. V tomto poli 
dochází k indukčnímu přenosu energie z hlavy na nosič, což umožňuje přenos dat z pasivního
nosiče. Všechny BLident datové nosiče mohou pracovat s libovolnou čtecí/zapisovací hlavou 
BLident. Vzdálenosti závisí na velikosti přenosového pole.
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Ze sortimentu se firmy Turck pro toto použití hlava s označením TN Q80–H1147. Pro ni 
hovoří nejenom katalogové parametry, ale také praktické testy s několika hlavami různých 
mechanický provedení. 

Obrázek 16: Hlava TN Q80

Přenosové pole je v rozmezí od 15mm do 200mm. Hlava připojená čtyřmi vodiči je 
v nevestavném provedení s krytím IP67. Rozsah pracovní teploty je od -25ºC do 70ºC. Aktivní 
plocha je plastová

5.1.3 Tag

Datové nosiče s označením BLident firmy Turck jsou k dispozici ve formě kotoučů o 
průměru 16, 20, 30 nebo 50 mm typy R16 až R50. U typů R20 až R50 je na výběr paměť. Je na 
zákazníkovi, zda zvolí modely osazené pamětí EEPROM nebo FRAM. Nosiče FRAM umožňují až 
desetkrát rychlejší přenos informací a provedení až 1010 zapisovacích cyklů proti EEPROM 
modelům kde je to cca. 105. Datové nosiče pracují na frekvenci 13,56 MHz a jsou tak podstatně 
rychlejší než obvyklé 125kHz systémy.

Obrázek 17: Tag TW R30
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Jelikož tagy s pamětí FRAM disponují významně vyšší přenosovou rychlostí pro čtení a 
zápis dat „on the fly“ při transportních rychlostech výrobních linek vyšších než 10 ms-1 byl vybrán 
tag s označením TW-R30-K2. Jeho průměr je 30mm a velikost pamětí 2 kB.

Přejezdové dráhy se liší pro každou kombinaci čtecí hlavy a datového nosiče, proto je 
výsledný graf platný pouze pro daný typ tagu. V našem případě zvolené hlavy TN-Q80 a tagu TW-
R30 je graf na obrázku č. 18.

Obrázek 18: Graf přejezdové dráhy

Z důvodu umístění transpondérů na šablonách, zpravidla 150µm tlustých, které silně narušují 
vysokofrekvenční pole jsou použity plastové podložky mezi tagem a šablonou.To je řešením jak 
umožnit čtení a zápis a zlepšit jejich vlastnosti. Podložka má výšku 7mm. Ze stejného důvodu jsou 
transpondéry připevněny na šablonách plastovými šrouby a matičkami. V místě tagu jsou 
od výrobců šablon vyřezány otvory pro zmírnění omezovaní pole.

Obrázek 19: Umístění tagu na kovové šabloně
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5.2 Jednotka s PLC

V sítotiskovém a mycím zařízení je umístěn rozvaděč, ve kterém je zapojen programovatelný 
logický automat. Jeho úkolem je zajistit komunikaci mezi řídicím počítačem, RFID hlavou a 
jednotlivými vstupy a výstupy.

5.2.1 PLC BL-20-PG

BL-20-PG-EN je typové označení automatu. Řady BL a BLident jsou modulární systémy, 
jejichž konfigurace se sestavuje podle potřeby zapojení z nejrůznějších elektronických modulů. 
Základním modulem je vždy programovatelná část s procesorem. Rozšiřujících karet je celá škála, 
od jednoduchých digitálních, přes reléové, analogové až k složitějším komunikačním, jako 
například RFID. Číslo 20 v názvu označuje IP krytí. Firma Turck vyrábí automaty ve dvou řadách. 
Druhá je IP67, ale takové krytí v našem zařízení není potřeba.

Obrázek 20: PLC automat BL PG20

V našem případě je sestava složena ze základního modulu, dvou RFID karet, dvou vstupních 
digitálních,dvou výstupních digitálních a výstupní karty s reléovým kontaktem. Každá RFID umí 
komunikovat se dvěma hlavami.
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5.2.2 Schéma zapojení

Blokové schéma rozvaděče a jeho připojení je na následujícím obrázku. Schéma je podrobné 
a je z něj patrné také propojení se signály ze sítotiskového stroje, potřebnými ke správné funkci 
zařízení.

Obrázek 21: Blokové schéma

Schéma zapojení překreslil z originálu na papíře a prototypového zařízení kolega Radek 
Bartoň. Je přílohou této práce, slouží pro „sériovou“ výrobu dalších modulů.
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6 Software

Velkou částí mé práce na projektu je určitě vypracování softwaru. Softwarové vybavení 
celého kontrolního systému se skládá z několika programů, napsaných různými technologiemi 
v odpovídajících vývojových prostředích. K tomu, abych splnil jeden za svých cílů a tím je využít 
již instalovanou výpočetní techniku, musel jsem některé programy připravit pro dva operační 
systémy Windows a Linux. Toto kritérium rozhodlo, že jsem použil programovací technologii
.NET. Použitím softwaru Mono pod GNU licencí je možné projekty napsané tímto standardem 
kompilovat pod operačními systémy Linux, při použití stejných zdrojových souborů.

Jedinou výjimkou je obslužný program PLC automatu, který je napsán v prostředí Codesys.

6.1 Technologie .NET

.NET je název pro sadu technologií, které tvoří celou platformu od firmy Microsoft. 
Technologie .NET zahrnuje webové XML služby, servery, a klientské aplikace. .NET je velice 
podobný Javě. Obě technologie sdílí ideu, že výsledkem kompilace programů není strojový kód pro 
daný procesor, ale jakýsi mezikód, který je nezávislý na operačním systému i typu procesoru. 
Mezikód se spouští virtuálním strojem s využitím .NET prostředků, jehož výsledkem jsou instrukce 
pro daný procesor. .NET má oproti Javě výhodu v možnosti použití různých programovacích 
jazyků pro kompilaci do mezikódu.

6.1.1 .NET Framework

.NET Framework zprostředkovává prostředí nezbytné pro běh aplikací založených na .NET 
technologiích. Poskytuje knihovny a rozhraní pro tyto aplikace. Microsoft tento framework vydává 
jako část operačního systému, která se dá zdarma stáhnout a nainstalovat. Je tedy určen pouze pro 
operační systémy Windows. .NET Framework v podstatě představuje funkční abstraktní vrstvu pro 
.NET aplikace.

6.1.2 Mono

Mono je sada open-source programů a nástrojů umožňujících vývoj a provoz aplikací 
založených na technologiích .NET i mimo operační systém Windows. Aplikace lze pomocí Mona 
provozovat na operačních systémech Linux , Solaris, Mac OS X, Windows, a Unix. Jde především 
o desktopové aplikace, a serverové aplikace vyvíjené v prostředí ASP.NET. Projekt Mono vede 
firma Novell, která ho převzala po firmě Ximian. Projekt odstartoval v roce 2001, ale první stabilní 
verze 1.0 se dočkal až ve druhém čtvrtletí 2004.
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6.2 Program sckc 

Tento program lze považovat za hlavní součást celého systému. Provádí všechny úkoly 
zadání, tzn. kontroluje názvy programů ve strojích, kontroluje správnost, životnost, interlocking 
šablon a provádí zápisy do databáze. Běží na řídícím počítači každé SMT linky. Podle typů 
osazovacích automatů se liší ovládací program linky i operační systém počítače a varianta sckc.exe 
souboru. Zdrojové kódy obou variant jsou totožné, pouze se liší kompilace programu. Funkce
programů je patrná ze dvou následujících vývojových diagramů 

Obrázek 22: Vývojový diagram hlavního programu

Po startu programu proběhne inicializace, při které se načte lokální konfigurační soubor, 
který obsahuje pouze dva parametry, které jsou potřebné k připojení na server. Pokud se načtení 
nezdaří a nastane výjimka, aplikace se ukončí. Ke spuštění testu jsou dva iniciátory, které se 
kontrolují v nekonečné smyčce. Jedním je nastavený čas testu, který je uložen v globální 
konfiguraci v databázi. Druhým pak příjem datagramu od PLC, který informuje o zasunutí nebo 
vysunutí šablony. 
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Obrázek 23: Vývojový diagram testu v sckc
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Prvním krokem při spuštění testu je načtení konfigurace z DB, pomocí třídy SqlConnection 
z importované knihovny System.Data.dll. Před načtením názvů programů všech strojů linky se 
program připojí na stroj označený jako vzorový. Podle jeho programu a databáze určí očekávané 
názvy u ostatních. Pokud je nainstalovaný rozvaděč s PLC na kontrolu šablon pošle se mu udp-
dotaz. Nyní probíhá připojení k počítačům jednotlivých strojů a vyčítání názvu programů. Pokud 
ještě nepřišla odpověď od PLC s informacemi o šabloně, počkáme ve smyčce 5 sekund a poté 
přichází funkce vyhodnocení. Když je vše v pořádku, posílá se signál k otevření rozhraní mezi 
vstupní stanici a sítotiskový stroj. V případě neshody některých údajů se rozhraní nechá zavřít. Na 
závěr se vždy provádí zápis informaci do databáze.

Obrázek 24: Obrazovka programu sckc

Obrazovka programu je rozdělená do několika záložek podle strojů. Obrázek je pořízen ve 
vývojovém prostředí a všechny stroje jsou aktivní. Při skutečném běhu se po nahrání konfigurace 
zaktivují pouze ty záložky, jejichž stroje jsou ve skutečnosti v lince 

6.3 Soubor sck.xml

Lokální konfigurace je uložena v soboru sck.xml Dva parametry jsou označení linky a název 
instance databázového serveru. Tento soubor je společný pro programy sckc a sckconfig.

Obrázek 25: Soubor sck.xml



Software

30

6.4 Databáze 

Konfigurace celého systému je uložena v databázi. Jmenuje se SCK a je umístěna na Sql 
serveru, kterého primárním účelem je databáze programovacího softwaru linek Siplace Pro. V 
databázi jsou nakonfigurováni dva uživatelé, pod kterými se jednotlivé programy projektu 
připojují. Jeden je SCKWUser, sloužící i pro zápis a pouze pro čtení je SCKRUser. 

Databáze se skládá z mnoha tabulek, které jsem rozdělil do několika skupin. První část 
tabulek  začínající písmenem N slouží k uchování konfiguračních dat stanic v linkách a nastavení 
parametrů kontrol. Skupina tabulek začínající písmenem L představuje všechny logy a jsou zde 
výsledky testů. Od slova produkt v tabulkách s písmenem P jsou produkční data. To je přiřazení 
správných názvů programů a šablon, které slouží jako vzory při kontrole. Poslední tabulkou 
začínající písmenem A od slova aktuální, v ní jsou zapisována dočasná data, která je potřeba předat 
mezi SMT linkami. Tabulka se jmenuje Astencil a zapisují se do ní časy prvního použití po umytí a 
kontrole na prosvětlovacím pultu šablon.

Obrázek 26: Struktura N a P tabulek databáze SCK
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6.5 Program DBInit

Program DBInit jsem napsal jako pouze podpůrný program k instalaci systému.V okně si 
uživatel vybere tabulky, název a instanci SQL serveru, program se připojí k serveru a vytvoří 
zadané tabulky. Do tabulek zapíše přednastavené hodnoty parametrů testů a konfigurační data 
linek. V tomto objemu je ruční vytváření tabulek časově náročné. Migrace systému na jiný server 
by tak byla zdlouhavá a navíc se nevylučuje riziko lidské chyby.

Obrázek 27: Obrazovka programu DBInit

6.6 Program sckconfig

Pro správu dat v databázi je určen program sckconfig. Je nainstalován na řídících počítačích 
linek, ale také na kancelářských počítačích techniků, kteří připravují osazovací data nových 
výrobků. Hlavní okno programu je rozděleno na osm záložek. Na první jsou globální parametry 
systému. Další tří slouží ke konfiguraci linek v závodě. Nastavení je strukturované, záložky se 
jmenují cesta, stroj, a linka. V každé z nich je odpovídající část konfigurace. Na dvou následujících 
jsou tabulky s přiřazením produktu a šablon, včetně jejích hodnot. Poslední dvě záložky jsou pouze 
informativní. Umožňují vyhledávání programů strojů, pouze částečně suplují nástroj pro výstupní 
reporty a analýzy, který se nyní začne vyvíjet jako webová aplikace.

Pro změnu údajů musí uživatel zadat heslo z důvodu bezpečnosti. Používají se dvě úrovně 
hesel. Pro oddělení údržby je určeno první, která má přístup pouze pro přístup k produkčním 
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tabulkám, tak aby mohli upravovat programy a zavádět nové. Druhá úroveň je vlastně jen jedno 
heslo s administrátorským přístupem umožňujícím měnit vše. Toto heslo znají technici oddělení 
technické podpory, kteří mají systém ve správě. Načítaní z DB se provádí i bez hesla, aby každý si 
mohl zobrazit konfigurace.

Obrázek 28: Obrazovka programu sckconfig

6.7 Program sckM

V mycím zařízení je umístěn rozváděč se stejným PLC a RFID hlavami jako v sítotisku. Po 
umytí se zapisují bity o umytí přímo do transpondéru na šabloně, ale z důvodu analýz se zapisují 
časy umytí do centrální databáze. PLC je připojen k firemní síti, ale zapsat do tabulek v DB 
nemůže z důvodu doménové politiky na SQL serveru. Řešením je poslání dat pomocí UDP 
protokolu na jedno z PC, které tento zápis provést může. K tomu slouží program sckM. Jedná se 
vlastně o konvertor, který po obdržení dat z myčky připraví SQL příkaz a po připojení zapisuje 
přijatá data. Program běží na počítači, který je ve stálém provozu, přesto z důvodu restartu a updatu 
systému je nastaven s automatickým spuštěním.
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Obrázek 29: Vývojový diagram programu sckM

Obrázek 30: Obrazovka programu sckM
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6.8 Turck

Programování automatů řady BL se provádí dle normy IEC61131-3. Standardizované 
vývojové prostředí od firmy Smart Software Solution se nazývá Codesys. Kromě samotného 
programování umožňuje ještě odlaďování programů, konfigurování karet, vstupů, výstupů, 
zálohování, ovládaní a uložení kompilovaných programů přímo do startovací oblasti automatů. 

Prostředí Codesys umožňuje naprogramovat i vizualizaci, což je graficky upravené okno
s objekty, které se přiřazují ke vstupům, výstupům, proměnným nebo datovým strukturám. Pomocí 
hotové aktualizace můžeme kontrolovat nebo řídit běh PLC. Je to také velice dobrá pomůcka 
k odlaďování software.

Obrázek 31: Obrazovka vizualizace

V ovládacím programu jsem naprogramoval UDP komunikaci s řídícím sckc.exe a součásti, 
které s tím souvisí: inicializaci, přípravu a převod informací, zpracování přijatých požadavků. 
Zbývající velkou část programu, jako obsluhu RFID hlav, ovládaní vstupu a výstupu a vizualizace 
naprogramoval kolega Martin Zdařil.
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Obrázek 32: Vývojový diagram PLC programu 
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Po startu programu se provede inicializace PLC a nastavení komunikačních parametrů pro 
síťové připojení. Při běhu se již kontrolují čtyři hlavní podmínky, jak je z diagramu patrno. Pokud 
stroj zpracuje desku, připočítává se čítač stěrů. Při přijatém UDP datagramu je otestováno, zda se 
jedná o příkaz k přepnutí rozhraní nebo požadavek o odeslaní aktuálních informaci týkající se 
šablony. Podle druhu se pak provede odpovídající akce. Když šablona vyjíždí ze stroje, musí se do 
tagu zapsat počet stěrů a bity o nutnosti mytí a prosvícení šablony. Naopak při vložení šablony do 
stroje musí být všechna data z tagu načtena. V obou případech se programu sckc posílají aktuální 
informace v době události.

Ovládací software PLC je napsán ve třech podobných variantách. Základní použití umístěné 
ve výrobě k řízení modulu komunikujícím s hlavami v sítotisku a pultu již bylo popsáno. Druhou 
variantou je program v PLC, sloužící technikům PT oddělení k programování tagů. Není napsán 
žádný speciální software, používá se vizualizace a Codesys. Poslední verzí je použití Turcku 
v myčce. Zde se obsluhují dvě RFID hlavy a ty zapisují bity o umytí do tagů na obou obrazech 
mytých šablon. 
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7 Závěr

V práci je popsán komplexní kontrolní systém použitý na SMT linkách ve firmě Continental 
Automotive ve Frenštátě p.R. Systém využívá technologii bezdrátové identifikace z důvodu 
přenosu informací a zabezpečení správného sledu operací se šablonami pro nanášení pasty. RFID  
součásti jsou od německé firmy Turck, která se vývojem prvků pro touto technologii zabývá již 
řadu let.

Softwarová část je opravdu velkým podílem práce na kontrolním systému. Tvorba software 
mi zabrala nejvíc času při práci na projektu. Jsou použity moderní programovací technologie. Díky 
použití softwarového projektu Mono se podařilo splnit původní snahu o využití stávající výpočetní 
techniky a tím se nemuselo investovat nemalé náklady za pořízení dalších počítačů, serveru a 
případně komerčního software.

V práci jsem popsal všechny programy. Dvěma nejdůležitějšími částmi, sckc a PLC 
programem, jsem se v práci zabýval detailněji a funkce a postupy jsou vysvětleny na vývojových 
diagramech. Z důvodu velké rozsáhlosti zde nejsou popisovány jednotlivé softwarové moduly 
všech programů.

Systém je nyní kompletně nainstalován na šesti linkách s řízením pod operačním systémem 
Windows. Jeden, na kterém se provádí odstraňování softwarových chyb, je nainstalován na lince 
s řízením pod operačním systémem Suse Linux. U ostatních sedmi linek ještě není namontován 
modul s PLC. Na těchto linkách běží varianta programu, která kontroluje názvy programů ve 
strojích, ale neprovádí kontrolu šablon. Pro lepší představu jsem mezi přílohy práce zařadil také 
fotografie instalovaných částí zařízení.

Po instalaci na zbývající linky se musí ještě naprogramovat webová aplikace, která umožní
zobrazovat výsledky testů a provádět statistiky zaznamenaných dat. Systém bude dál vyvíjen, bude 
rozšířen o více monitorovacích služeb a případně i podle potřeb zákazníků upravován. 



Literatura

38

8 Literatura

[1] Turck GmbH:Benutzer Handbuch RFID System, Turck GmbH, Mülheim an der Ruhr
[2] Turck s.r.o.:Modulární systém RFID, Turck s.r.o., Hradec Králové 2009
[3] Herout P.: Učebnice jazyka C. KOOP, České Budějovice 1997
[4] Mareš A.:1001 tipů a triků pro C#,Computer Press, Praha 2008
[5] Agarwal V.,Huddleston J.:Databaze v C# 2008, Computer Press, Praha 2009
[6] Stránky Rrfidjournal, http://www.rfidjournal.com
[7] Stránky Epcglobal, http://www.epcglobalinc.org/
[8] Wikipedia – otevřená encyklopedie, http://www.wikipedia.org
[9] Stránky Siemens, http://www.siplace.com/
[10] Stránky C-sharpcorner, http://www.c-sharpcorner.com



Přílohy

39

Přílohy

Příloha č.1 Schéma zapojení  I.
Příloha č.2 Fotografie implementace VIII.
Příloha č.3 Turck: Benutzer Handbuch RFID-System S1582/01    [CD-ROM]
Příloha č.4 Turck: Benutzer Handbuch RFID-System S1580/01    [CD-ROM]
Příloha č.5 Turck: Modulární RFID-Systém S1588/01   [CD-ROM]


