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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je navrhnout systém pro testování výtahových rozvaděčů. Práce 

byla zadaná Ostravskou firmou Amsoft s.r.o. Firma se zabývá průmyslovou automatizací a 

jedním z jejích produktů jsou výtahové rozvaděče a jejich příslušenství. Při výrobě 200 až 250 

kusů výtahových rozvaděčů ročně je ruční testování správné funkce celého rozvaděče velmi 

zdlouhavé, závislé na lidském faktoru, schopnostech a kvalifikaci pracovníků provádějících 

testování. Použití automatického testeru výtahových systémů zkvalitní a zrychlí výstupní 

kontrolu vyrobených rozvaděčů. Test pak mohou provádět i pracovníci s nižší kvalifikací a 

výsledky prováděných testů se elektronicky archivují. Jedním z důležitých důvodů návrhu 

testovacího zařízení je možnost simulace jízdy výtahu v dílenském prostředí. Funkci je možno 

mimo testování využít při odlaďování případných úprav a doplnění vnitřního software řídicího 

systému výtahu.  

 

Klíčová slova 

PLC, řízení, tester, výtah, vizualizace 

 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to design a system for testing lift switchboards. The 

thesis was ordered by Amsoft s.r.o from Ostrava. The company specializes in industrial 

automation and one of its products are lift switchboards and their accessories. With a production 

of 200 to 250 lift switchboards per year the manual testing of correct functioning of the whole 

switchboard is very time consuming, dependent on human factor, abilities and qualification of 

the testing workers. Using an automatic tester of lift systems will raise the quality and speed of 

the final inspection of the produced switchboards, and the test may then be performed by less 

qualified workers and the results of the tests performed will be archived electronically. One of 

the important reasons for designing testing equipment is the possibility to simulate the 

movement of the lift in a workshop environment. Apart from testing, this function may also be 

used when debugging possible modifications and adding internal software for the control system 

of the lift. 
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1. Úvod 

Představit si v současné době běžný život bez výtahových systémů je téměř nemožné. 

Výtahy se využívají jednak v běžných veřejných nebo soukromých budovách, ale také téměř ve 

všech oblastech průmyslu. Z toho plyne, že poptávka na výtahové systémy je v současné době 

veliká. Dodavatelé výtahových systémů se snaží mezi sebou konkurovat a přijít s co 

nejmodernějšími systémy. Firma, která poskytla zadání diplomové práce, je dodavatelem 

výtahových rozvaděčů a komponentů pro jednu z největších tuzemských výtahových firem 

zabývající se stavbou výtahových systémů. Z důvodu snahy o dodání kvalitně otestovaných 

rozvaděčů a jejich příslušenství se firma rozhodla, že výstupní kontrolu částečně zautomatizuje. 

Diplomová práce se tedy zabývá návrhem právě takového automatického testovacího systému, 

který by měl pomoci při výstupní kontrole.  

Práce je rozvržena do několika základních kapitol: Úvod, výtahové systémy (teoretický 

přehled), současný stav testování (rozbor před návrhem testeru), návrh automatického 

testovacího systému (funkční analýza, návrh technických prostředků, návrh a realizace řídicí 

aplikace pro PLC, návrh a realizace vizualizačního systému), závěr. 

V průběhu tvorby diplomové práce jsem nějaký čas prováděl práci výstupní kontroly ve 

firmě Amsoft s.r.o. Naučil jsem se a pochopil, jakým způsobem se v současnosti testují 

vyrobené výtahové rozvaděče. Po konzultaci se zadavatelem jsem na základě těchto zkušeností 

navrhl prototyp diagnostického a testovacího systému výtahových rozvaděčů a jejich 

příslušenství.  
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2. Výtahové systémy 

2.1 Problematika výtahů 

2.1.1 Definice výtahu 

Výtahem rozumíme zařízení, které slouží k vertikální dopravě osob a břemen mezi 

dvěma nebo více místy. Doprovodné osoby nebo břemena spočívají při dopravě na plošině, 

která je nosnou částí kabiny nebo klece. Klec je vedena pevnými vodítky zakotvenými v šachtě 

výtahu. Vodítka umožňují přímočarý posuv klece nahoru a dolů. Klec je zavěšena na jednom 

nebo více nosných orgánech, které ji spojují s motorickým zdvíhacím strojem [1].  

 

2.1.2 Historie a vývoj 

Lidé již v dávné minulosti vyvinuli stroje na zvedání těžkých břemen a později i osob. 

Pohyb vzhůru, proti zemské přitažlivosti, je spojen s vynaložením značné fyzické energie. 

Normální chůze do schodů je dvaapůlkrát namáhavější než rychlá jízda na kole po rovině. 

Pomalá chůze do schodů s těžším břemenem je srovnatelná jen se špičkovými sportovními 

výkony. 

Nejstarší výtah v dějinách lidstva zkonstruoval Řecký matematik a fyzik Archimédes 

roku 236 př.n.l.. Klec byla zavěšena na konopných lanech a vrátek měl ruční pohon. První 

výtah, u kterého bylo využito protizávaží, byl postaven podle návrhu královského stavitele 

Valayera pro dvůr francouzského krále Ludvíka XIV. koncem 17. století. Značně později byl 

postaven ve Vatikáně výtah pro papeže. Pohon výtahu byl realizován šlapacím kolem na lidský 

pohon. V první polovině 19. století dochází k rozvoji výtahů poháněných parním strojem. Výtah 

v moderním pojetí, vybavený plošinou vedenou vodítky a bezpečnostním zařízením, které mělo 

zabránit pádu při přetržení nosných orgánů, byl zkonstruován až roku 1853. V druhé polovině 

19. století se sestavily výtahy s hydraulickými pohony, u nichž pracovní médium byla voda. 

Dosahovalo se vyšších zdvihů i rychlostí než u výtahu s pohonem bubnovým. Vynález 

elektrického pohonu znamenal zlom v konstrukcích výtahů. V roce 1880 Werner von Siemens 

vystavuje na průmyslové výstavě v Mannheimu první výtah s elektrickým pohonem. V USA se 

první výtah s elektrickým pohonem objevil až v roce 1889. Rok 1890 znamená ve vývoji další 

mezník, kolejový výtah s trakčním pohonem, který v tomto roce postavil A. Freissler. V roce 

1894 sice instalovala firma Otis Elevator Company první výtah s univerzálním tlačítkovým 

řízením, ale další rozvoj řídicích systémů výtahů začal až později. Od roku 1900 zaznamenává 

výtahová technika největší rozmach v USA. Zde se musí spolehlivě vyřešit dopravní problémy 

ve výškových budovách. Stále více se uplatňuje výtah s trakčním pohonem na úkor bubnového 

pohonu. Bezpřevodový výtahový stroj s pomaluběžným elektromotorem s cizím buzením se 

používá pro nejvyšší dopravní rychlosti. První byl instalován v New Yorku v roce 1903. 

Obrovský rozvoj výtahové techniky pak nastává po skončení druhé světové války [1].  
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2.1.3 Rozdělení výtahů  

Výtahy je možno rozdělit do následujících kategorií [1]: 

Rozdělení podle druhů pohonu: 

1) výtahy s elektrickým pohonem s 

a) asynchronními motory 

b) synchronními motory 

c) stejnosměrnými motory 

2) výtahy s hydraulickým pohonem 

3) výtahy s pneumatickým pohonem 

 

Rozdělení podle druhu nákladu: 

1) výtahy osobní a nákladní s doprovodem osob 

a) výtahy se samoobsluhou 

b) výtahy pro provoz s ustanoveným řidičem 

 

2) výtahy nákladní se zakázanou přepravou osob 

a) výtahy do jejichž klece mohou při manipulaci s břemeny vstupovat osoby 

b) výtahy do jejichž klece osoby vstupovat nemohou 

 

3) malé nákladní výtahy do nosnosti 100 kg 

 

4) stolové výtahy (chodníkové) 

a) s ustanoveným řidičem 

b) se zakázanou přepravou osob 

 

5) osobní oběžné výtahy (páternostery) 

 

6) výsypné výtahy skipové 

 

Rozdělení podle umístění výtahového stroje: 

1) výtahy se strojovnou  

2) výtahy bez strojovny 

a) výtahový stroj je umístěn v bočním zdvihu šachty 

b) výtahový stroj je umístěn v prohlubni šachty 

c) výtahový stroj je umístěn v hlavě šachty a je upevněn na vodítku 

d) výtahový stroj je umístěn v hlavě šachty na konzole  
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2.1.4 Parametry výtahů 

Základní parametry výtahu [1]: 

- nosnost (nosností výtahu rozumíme nejvyšší dovolenou hmotnost břemene, kterým se 

smí výtah zatížit) 

- jmenovitá dopravní rychlost (jmenovitá dopravní rychlost je teoretická rychlost klece, 

pro kterou je výtah konstruován) 

 

Doplňující parametry a údaje blíže určující typ výtahu: 

- zdvih a počet stanic – nástupišť (nákladišť) 

- rozměry šachty, klece a strojovny 

- napětí elektrické sítě, hustota spínání a zatěžovatel 

- druh řízení výtahu 

- provedení a ovládání šachetních dveří 

- umístění výtahu v budově a stanovení prostředí 

 

 

2.1.5 Hlavní části výtahů 

Výtahový systém se skládá z těchto části [1]:  

1) Nosné orgány mohou být ocelová lana nebo kloubové řetězy, na nichž je zavěšena klec 

a vyvažovací závaží. 

 

2) Výtahový stroj je zdvíhacím ústrojím výtahu, je umístěn ve strojovně nebo výtahové 

šachtě a skládá se z následujících prvků: 

 

a) hnací elektromotor 

b) mechanické převodové ústrojí 

c) stavící brzda 

d) hnací lanový kotouč u trakčního pohonu, drážkovaný navíjecí buben u bubnového 

pohonu nebo hnací řetězová kladka u pohonu řetězového  

e) spojky, hřídele, čepy, ložiska 

f) rám výtahového stroje 

 

Z provozního hlediska dělíme výtahové stroje do čtyř základních skupin: 

 

- Osobní a nákladní výtahy se zatěžovatelem přes 40 % nebo počtem jízd za hodinu 

větším než 90. 
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- Osobní a nákladní výtahy se zatěžovatelem do 40 % a nejvyšším počet jízd za 

hodinu menším než 90. 

- Nákladní výtahy se zatěžovatelem do 40 % a nejvyšším počtem jízd za hodinu 

menším než 60. 

- Nákladní výtahy se zatěžovatelem do 20 % a při nejvyšším počtem jízd 30 za 

hodinu. 

 

3) Elektrický pohon výtahu je nejdůležitější aktivní část výtahu, a proto požadavky na něj 

kladené přímo vyplývají z účelu celého výtahového zařízení. Pohon výtahu tedy musí 

zajistit v co možná nejkratším čase dopravu osob nebo nákladů z úrovně jedné stanice 

výtahu přesně do úrovně jiné stanice, při příjemném průběhu jízdy s minimálními 

pořizovacími a provozními náklady a při co nejmenším nepříznivém okolí výtahu. Je 

samozřejmé, že tohle vše zajišťuje řídící systém výtahu a jeho spolupráce právě 

s pohonem.   

 

4) Klec je nosnou částí výtahu, v níž se dopravují osoby nebo náklady. Je tvořena 

ocelovou kostrou, ve které je uložena kabina. K ocelové kostře klece jsou připevněny: 

 

a) závěs nosných orgánů, 

b) vodící čelisti sloužící k vedení klece po vodítkách, 

c) zachycovače, 

d) závěs a pohon kabinových dveří. 

 

5) Vyvažovací závaží vyvažuje zcela hmotnost klece s kabinou a příslušenstvím a část 

hmotnosti břemene (40 – 50%). Je stejně jako klec vedeno po vodítkách buď v téže 

šachtě jako klec nebo v samostatné šachtě. 

 

6) Převody: 

 

a) Bezpřevodový výtahový stroj - mezi motorem a kotoučem není žádný mechanický 

převod. Menší otáčky motoru a vyloučení mechanických převodů se projeví menší 

kinetickou energií rotujících hmot soustavy. Motor, brzda a hnací kotouč tvoří 

jednoduchý celek soustavy (stejnosměrný motor s cizím buzením, synchronní motor 

s permanentními magnety). Bezpřevodový výtahový stroj je vhodný pro vyšší 

jmenovité dopravní rychlosti, pro nižší se používá mechanický převod mezi rotorem 

a hnacím kotoučem. 

  

b) Převodový výtahový stroj – součástí mechanického převodu bývala vždy šneková 

převodová skříň, používaná buďto samostatně nebo v kombinaci s čelní ozubenou 

předlohou, eventuálně převodem klínovým řemenem. V dnešní době je nahrazována 



6 
 

převážně planetovou převodovou skříní, jenž má mnohem vyšší účinnost a lepší 

vlastnosti.  

 

7) Výtahová šachta s vodítky a šachetními dveřmi je úplně nebo částečně ohrazený 

prostor, ve kterém se pohybuje klec a obvykle i vyvažovací závaží. Může být ocelová, 

zděná nebo železobetonová. Vodítka slouží k vedení klece a vyvažovacího závaží a 

přenesení brzdné síly při činnosti zachycovacího ústrojí. Vodítka jsou uložena na 

konzolách vodítek, pevně zakotvených ve stěně šachty nebo uložených na ocelové 

konstrukci šachty. 

 

8)  Zachycovače jsou mechanickým zařízením, upevněným na ocelové konstrukci klece 

nebo vyvažovacího závaží, které zachytí klec resp. závaží na vodítkách, přetrhnou-li se 

nosné orgány nebo překročí-li dopravní rychlost předem stanovenou hodnotou při 

pohybu směrem dolů. Impuls k činnosti zachycovacího ústrojí může být odvozen od 

závěsu nosných orgánů nebo tzv. omezovače rychlosti, umístěného ve strojovně výtahu. 

 

9) Brzdy jsou rovněž nedílnou součástí výtahového stroje, výtah musí mít brzdové 

zařízení, které působí samočinně: 

 

a) při ztrátě síťového napětí, 

b) při ztrátě řídícího napětí. 

 

10) Nárazníky jsou umístěny ve spodní části výtahové šachty a slouží k zastavení klece 

nebo vyvažovacího závaží při přejetí dolní krajní polohy. 

 

11) Ostatní bezpečností prvky, např. koncové vypínače, závěsový vypínač, uzávěrka 

šachetních a kabinových dveří apod. 

 

12) Osvětlení nástupišť a vnitřního prostoru kabiny. 

 

13) Řídicí systém výtahu. 
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2.2 Výtahový rozvaděč 

 

2.2.1 Obecné parametry rozvaděče 

 

Rozměry 700 x 600 x 200 

Krytí IP2X 

Prostředí základní 

  

Napájení  

Hlavní přívod 3x400V stř/50Hz-TN-C 

Bezpečnostní obvody 24V DC 

Výstupní obvody 24V DC 

Signalizace 24V DC 

Řízení 24V DC 

Stykače 48V AC 

Ventily, elektrické magnety 48V DC 

Osvětlení kabiny 230V AC 

Zásuvka 230V AC 

Záložní napájení  12V DC 

  

Řídicí systém Mitsubishi FX1N 

Servisní displej Připojitelný na programovací port systému 

FX1N 

 Znázornění a archivace poruchových stavů 

 Modifikace a konfigurace programu FX1N 

 Nastavování parametrů konstant 

 Ruční ovládání jízdy výtahu 

 

 

 

2.2.2 Komponenty výtahového rozvaděče 

Základní jednotku rozvaděče tvoří volně programovatelný automat PLC Mitsubishi 

FX1N. Tento systém na základě jeho programu neustále provádí vyhodnocování vstupních 

signálů a podle jejich stavů pak ovládá výstupní obvody. Vstupní signály jsou tvořeny binárními 

vstupy systému a komunikační linkou s procesorovou deskou S-03, která zajišťuje 

dvoudrátovou komunikaci se šachtovými přivolávači, kabinovou volbou a případně s displeji a 

dalšími prvky výtahu. Výstupní signály systému přímo spínají relé ovládacích a výkonových 
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obvodů, stykače a cívky elektronických magnetů a ventilů. Umístění programovatelného 

automatu včetně ostatních prvků rozvaděče a jejich popisu je znázorněno na obrázku (Obr. 1). 

 

 

Obr. 1: Rozmístění prvků v rozvaděči [2] 
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PLC Mitsubishi: 

 

Programovatelný automat výše zmíněné firmy s typovým označením FX1N-24MR  řadí 

výrobce mezi kompaktní PLC s možností rozšíření vstupů a výstupů. Tento typ má 14 

digitálních vstupů a 10 digitálních výstupů. Výstupy jsou v tomto konkrétním typu realizovány 

pomocí relé, umožňují spínat až 240V AC při el. proudu 2A. Komunikační možnosti, které 

nabízí PLC jsou standardní. Automat podporuje komunikace RS232, RS422/485 (využito 

v rozvaděči výtahu) nebo otevřené sítě Profibus, DeviceNet a ASi. 

 

 

Napájecí zdroj 24V DC a 48V DC: 

 

Jedná se o toroidní transformátory, které jsou vybaveny patřičnou filtrací a 

usměrňovači, zajišťujícími tak napájecí napětí pro další prvky v rozvaděči.  

 

 

Frekvenční měnič Altivar ATV71: 

 

Frekvenční měnič Altivar ATV71 LIFT [8] byl speciálně vyvinut pro výtahové 

aplikace, aby splnil všechny požadavky dodavatelů výtahů. Umožňuje nastavení veškerých 

parametrů frekvenčního měniče prostřednictvím specializovaného „výtahového“ menu. 

Obsahuje technické parametry a specializované funkce, které umožňují stavět výtah 

s optimálním stupněm komfortu. Pod pojmem specializované „výtahové “ funkce si je možno 

představit: speciální tvary ramp, revizní jízdy, stabilizace nulových otáček před rozjezdem 

výtahové kabiny, jízda o půl patra optimální rychlostí, automatické vyproštění osob při výpadku 

napájení přepnutím na záložní zdroj atd.  

 

 

Karta S-03: 

 

Sdružuje v sobě několik funkcí. Hlavní funkce této desky spočívá v komunikaci s PLC 

automatem Mitsubishi, řízení komunikace po dvoudrátové sběrnici a sběru dat z dvoudrátové 

sběrnice. Tuto funkci plní mikroprocesor firmy Motorola. Karta obsahuje signalizační LED 

diody a multifunkční displej. Dále deska obsahuje převodník sériového rozhraní mikroprocesoru 

(úroveň TTL) na dvoudrátovou sběrnici. Převodník se skládá ze dvou částí, modulátoru a 

demodulátoru. Součástí desky je rovněž obvod dobíjení záložní baterie a vyhodnocení teploty 

motoru binárními vstupy [2]. 

Obvod dobíjení záložní baterie je realizován stabilizátorem a nastavitelným napětím 

LM723. Pomocí odporového trimru lze nastavit dobíjecí proud baterie. 

Vyhodnocení teploty je provedeno převodníkem teplota/napětí. Na vstupu převodníku je 

termistor, který je umístěn uvnitř motoru.  
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Karta SR-03: 

 

Jedná se o desku plošných spojů osazenou potřebným počtem relé. Karta signalizuje 

provoz sdružovací skříně MX3, automatický provoz nebo revizní jízdu. Při stavu revizní jízdy je 

výtah ovládán pomocí tlačítek, která jsou umístěna právě na této desce.  

 

 

Servisní zásuvka: 

 

 V rozvaděči je namontovaná servisní zásuvka 230V AC. Slouží zejména technikům a 

montérům při údržbě nebo montáži výtahu. 

 

 

Brzdný odpor: 

 

 Zařízení, které slouží k maření energie při dynamickém brzdění (rekuperaci), střídavého 

pohonu výtahu. Parametry instalovaného brzdného odporu jsou 23,5 Ω/2kW. 

 

 

Baterie: 

 

 V rozvaděči jsou umístěny dvě baterie. První z nich slouží k napájení GSM modulu, 

druhá jako nouzové napájení osvětlení a signalizace při výpadku napětí.  

 

 

GSM modul: 

 

 Zařízení je určeno k nouzovému hlasovému spojení kabiny výtahu s havarijní službou, 

modul vytočí dispečink. Nastavení a ovládaní je možné i dálkově pomocí SMS (zjištění stavu 

výtahu). 

 

 

Jistící prvky: 

 

 Řada jističů a pojistek, sloužících pro ochranu veškerých podstatných systémů a 

napájecích obvodů umístěných v rozvaděči.  
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Stykače: 

 

 Sada stykačů, které obsluhují pohon výtahu, dále stykače, které slouží ke spínání 

otvírání a zavírání dveří výtahu.  

 

 

Relé: 

 

Sada relé, která slouží k obsluze frekvenčního měniče Altivar ATV71. 

 

 

 Připojovací svorky: 

 

 Místo, ve kterém jsou všechny potřebné prvky rozvaděče propojeny s příslušenstvím 

výtahu. Příslušenství je rozmístěno dle potřeby na kabině, v šachtě nebo na ovládacích místech 

výtahového systému.  

 

 

 

2.2.3 Příslušenství výtahového rozvaděče 

 

a) Kabinová sdružovací skříň MX3 s ovládači pro revizní jízdu. 

b) Dekodér kabinové volby KV03-x určen k umístění do MX3 obsahující konektory pro 

připojení ovladačů displeje a plochý vodič pro připojení ovládačů signalizace. 

c) Dekodér šachtových přivolávačů SP03-2WD, který je tvořen plastovou krabicí pro 

upevnění na stěnu a konektory pro připojení ovládačů včetně displeje. 

d) Displej D03-1, rolovací, připojitelný na dvoudrátovou komunikační sběrnici. 

e) Displej D03-2, určený pro umístění do kabiny a nad dveře obsahující připojitelný 

plochý vodič. 

f) Displej D03-3, svislý, bez směrových šipek určený pro umístění nad ovládače do dveří 

obsahující připojitelný plochý vodič.  

g) Displej D03-4, svislý, určený pro umístění nad ovládače do dveří obsahující připojitelný 

plochý vodič. 

h) Trojhlasý gong. 

i) RC členy – třífázový 3 x 400V AC. 

j) Sada dorozumívacího zařízení mezi strojovnou a klecí. 

k) Hlasový modul. 
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2.2.4 Napájecí obvody 

V rozvaděči je vytvořeno pět základních napájecích větví [2]: 

a) L1 – 24V DC sloužící k napájení systému FX1N, napájení vstupních obvodů systému 

(snímače, MX3), napájení bezpečnostních okruhů. 

b) L2 – 24V DC sloužící k napájení výstupních obvodů (výstupní relé), napájení desky 

elektroniky S-03. 

c) L3 – 12V DC záložní napětí z baterie 12V (nouzové osvětlení a signalizace). 

d) L4 – 48V DC sloužící k napájení cívek, elektronických magnetů a ventilů.  

e) L5, L6 – 48V AC sloužící k napájení stykačů. 

 

 

 

2.2.5 Vstupní obvody 

Funkce diskrétních vstupních signálů je indikovaná pomocí LED na systému FX1N.   

Je-li vstupní obvod sepnut, svítí příslušná LED. Funkce komunikační linky RS232 mezi 

systémem FX1N a procesorovou deskou S-03 je indikována pomocí LED, která je umístěna na 

této desce. 

 

Popis významu signalizačních LED na vstupech PLC (Tab. 1): 

VSTUP NÁZEV VÝZNAM – LED SVÍTÍ 

X0 

 

Bezpečnostní obvod 73 bezpečnostní obvod uzavřen 

 

 

X1 Bezpečnostní obvod 75 bezpečnostní obvod uzavřen 

 
X2 Bezpečnostní obvod 500 bezpečnostní obvod uzavřen 

 
X3 Otvírací pásmo SQ10, SQ11 klec v otvíracím pásmu 

X4 SQ1 – horní srovnání klec na snímači 

X5 SQ2 – dolní srovnání  klec na snímači 

X6 SQ3 – zastavovací snímač dolní klec na snímači 

X7 SQ4 - zastavovací snímač horní klec na snímači 

X10 Automatické dveře – optická závora, vratná lišta otevření zakázáno 

X11 Teplota motoru teplota v pořádku 

X12 Koncový vypínač klec na koncovém vypínači  

X13 Revizní jízda zapnutí vypnutá revizní jízda 

X14 Revizní jízda nahoru RJ nahoru 

X15 Revizí jízda dolů RJ dolů  

 

Tab. 1: Seznám vstupů systému FX1N 
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Bezpečnostní obvody: 

Všechny okruhy bezpečnostních obvodů jsou zapojeny do systému FX1N a 

vyhodnocovány programem. Z hlediska bezpečnosti je provedeno zdvojení funkce 

bezpečnostních obvodů použitím bezpečnostních relé KA5.1 a KA5.2 umístěných na desce 

plošných spojů s označením SR-03. Tato relé provádí přímé odpojení ovládacích napětí 48V AC 

i DC pro cívky stykačů, elektronických magnetů a ventilů. Aby bylo bezpečnostní relé ve stavu 

sepnuto, musí sepnout okruhy 73, 75 a 500 nebo snímače otvíracího pásma. Na rozepnutí 

bezpečnostních okruhů na svých vstupech bezprostředně reaguje systém FX1N a tím patřičně 

zajistí bezpečnost provozu výtahového systému [2]. 

 

 

Teplota motoru 

 Programovatelný logický automat, umístěný ve výtahovém rozvaděči, kontroluje teplotu 

pohonu výtahu. Pokud je digitální vstup automatu X11 v logické jedničce, je teplota motoru 

v pořádku. O informaci pro digitální vstup se stará karta S-03, ve které se vyhodnocuje odpor 

termistoru měnící se v závislosti na teplotě motoru [2]. 

 

 

Základní rozdělení snímačů: 

a) Horní srovnání: test poslední stanice, zpomalování v poslední stanici, vypnutí revizní 

jízdy rychle. 

b) Dolní srovnání: test spodní stanice, zpomalování ve spodní části, vypnutí revizní jízdy 

rychle, funkce inicializační srovnávací jízdy. 

c) Stanicové snímače: počítání pater, zpomalování, zastavování, dorovnání kabiny (pouze 

v případě hydraulických výtahových systémů). 

d) Otvírací pásmo: spínání bezpečnostního relé, kontrolní funkce při dorovnávání i při 

běžném provozu. 

 

 

Princip rozmístění snímačů a magnetů na výtahovém systému: 

Většina základních funkcí rozvaděče, pohybových i kontrolních, vychází z přesné 

posloupnosti signálů ze snímačů. Je tedy nezbytně nutné přesné rozmístění snímačů a 

příslušných magnetů (Obr. 2).  
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SQ1 - horní srovnání

SQ10, 11 - otevírací pásmo

SQ4 - stanicový - zastavovací horní

SQ3 - stanicový - zastavovací dolní

SQ2 - dolní srovnání

SNÍMAČE

(upevněno 

na kabině)

MAGNETY

(upevněno 

na vodítkách)

Horní stanice

Stanice

Dolní stanice

 
 

 

Obr. 2: Rozmístění snímačů a příslušných magnetů 

 

  



15 
 

2.2.6 Výstupní obvody 

Funkce všech výstupních signálů je indikována prostřednictvím LED na systému FX1N. 

Je-li výstupní obvod sepnut, svítí LED u příslušného výstupu.  

 

Popis významu signalizačních LED na výstupech PLC (Tab. 2): 

VÝSTUP NÁZEV VÝZNAM – LED SVÍTÍ 

Y0 

 

Jízda start 

 

KA1 - sepnuto 

Y1 Jízda nahoru/dolů KA2 - sepnuto 

Y2 Rychlost – 1. sada KA3 - sepnuto 

Y3 Jízda KM4, KM5 - sepnuto 

Y4 Automatické dveře - otvírání KM6 - sepnuto 

Y5 Automatické dveře - zavírání KM7 - sepnuto 

Y6 Gong Gong – aktivní 

 
Y7 Osvětlení klece KA0 - sepnuto 

Y10 Ventilátor, hlášení poruchy KA10 - sepnuto 

Y11 Rychlost – 2. sada KA7 - sepnuto 

 

Tab. 2: Seznám výstupů systému FX1N 

 

 

 

Jízda nahoru: 

 

V případě požadavků na jízdu nahoru dá systém povel k sepnutí výstupů Y0, případně 

Y2 a Y11 podle požadavků na rychlost jízdy a výstupy Y1 a Y3. Další podmínkou k jízdě je 

splnění všech podmínek pro povolení jízdy. Tím dojde k sepnutí příslušných relé a stykačů. Přes 

kontakty relé dostává frekvenční měnič na své binární vstupy příslušné požadované kombinace 

řídících signálů a tím je realizovaná komfortní jízda kabiny.   

 

 

Jízda dolů: 

 

V případě požadavků na jízdu dolů dá systém povel k sepnutí výstupů Y0, případně Y2 

a Y11 podle požadavků na rychlost jízdy a výstupu Y3. Další podmínkou k jízdě je splnění 

všech podmínek pro povolení jízdy. Tím dojde k sepnutí příslušných relé a stykačů. Přes 

kontakty relé dostává frekvenční měnič na své binární vstupy příslušné požadované kombinace 

řídících signálů a tím je realizovaná komfortní jízda kabiny. 
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Automatické dveře: 

 

V klidovém stavu (dveře zavřeny, bezpečnostní obvod 500 sepnut) jsou výstupy Y4 a 

Y5 nevybuzeny a stykače KM6 a KM7 rozepnuty. Při povelu otevírání dveří sepne systém 

výstup Y4 a tím sepne stykač KM6. Dochází tak k otevírání dveří až do chvíle aktivace 

koncového spínače „dveře otevřeny“ a vypnutí stykače KM6, otvírání je zastaveno. Zavírání 

dveří je provedeno vybuzením výstupu Y5, sepnutím stykače KM7. Po aktivaci koncového 

vypínače „dveře zavřeny“ je stykač KM7 rozepnut. Stykače KM6 a KM7 jsou zapojeny jako 

reverzační a nemohou být současně sepnuty.   

 

 

Ventilátor: 

 

Rozvaděče jsou standardně vybaveny obvody pro připojení ventilátoru v kleci. 

Takovýto instalovaný ventilátor spouští výstup Y10 a sepnutí relé KA10. Ventilátor lze také 

sepnout ručně tlačítkem v kleci výtahu. Automaticky se spouští v případě poruchového stavu 

rozvaděče. V obou případech se samočinně vypíná po 5 minutách. 

 

 

Gong: 

 

Sepne-li výstup systému Y6, je aktivován gong. Dochází k tomu pří zavření či otevření 

dveří a rozjezdu kabiny výtahu.  

 

 

Osvětlení klece: 

 

Sepne-li výstup systému Y7, je zapnuto osvětlení klece výtahu.  

 

 

 

2.2.7 Dvoudrátová komunikační sběrnice 

Centrální řídicí systém PLC Mitsubishi FX1N využívá pro sběr signálů a signalizaci dat 

a stavů výtahu multiprocesorový komunikační systém, složený z hlavní desky S-03 v rozvaděči, 

kabinové volby KV03 v MX3, šachtových přivolávačů SP03-2 a displejů D03-2. Jednotlivé 

prvky mezi sebou komunikují po dvouvodičové komunikační sběrnici. Základním prvkem 

sběrnice je deska S-03, která komunikuje s periferními zařízeními, tj. s kabinovou volbou a 

jednotlivými přivolávači a zároveň komunikuje se systémem FX1N prostřednictvím sériové 

linky RS 485.  
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 Tato sběrnice umožňuje multiprocesorovou komunikaci po dvou vodičích, které 

zároveň slouží k napájení připojených zařízení. Jednotlivá zařízení mezi sebou komunikují 

pomocí sériové linky mikroprocesoru, která využívá pro přenos dat dvoudrátové multiplexované 

sběrnice.  

 Princip přenosu informací po sběrnici spočívá v modulaci střídavého signálu s malou 

amplitudou na nosné stejnosměrné napětí. Filtrací střídavé složky vstupního signálu a následnou 

stabilizací jsou vytvořena napájecí napětí pro jednotlivé obvody. Přenášená data jsou od 

vstupního napětí oddělena pomocí filtračních obvodů, které oddělují stejnosměrnou složku 

vstupního napětí a ostatní neužitečné signály. Takto upravený signál je zpracován 

v demodulátoru a převeden na napěťovou úroveň TTL pro vstupní obvod sériové linky 

mikroprocesoru. Výstupní obvod sériové linky vysílá data pomocí modulačního obvodu, který 

na stejnosměrné napětí dvoudrátové sběrnice moduluje střídavý signál. Každý připojený systém 

tedy obsahuje mikroprocesor, modulátor, demodulátor, výkonové a napájecí obvody [2].  

 

 

Modulátor 

 

V obvodu modulátoru se klíčuje signál vysílaný sériovou linkou mikroprocesoru (TxD) 

se signálem oscilátoru. Oscilátor je tvořen částí obvodu 7400, 7404 a diskrétními součástkami. 

Kmitočet oscilátoru je 270kHz. Takto upravený signál je výkonovým tranzistorem 

namodulován na stejnosměrné napětí dvoudrátové sběrnice [2].  

 

 

Demodulátor 

 

V obvodu demodulátoru je rekonstruován střídavý signál modulovaný na vstupním 

napětí. Vstup do obvodu je tvořen kondenzátorovým filtrem, který ze vstupního signálu 

odfiltruje stejnosměrnou složku napětí. Takto upravený signál je operačním zesilovačem 

zapojeným jako neinvertující zesilovač zesílen a dále omezen a zpracováván následným 

aktivním filtrem tvořeným operačním zesilovačem naladěným na modulační kmitočet 270 kHz. 

Tento filtr spolu s převodníkem napěťové úrovně na TTL vytváří vstupní signál sériové linky 

mikroprocesoru (RxD) [2].  

 

 

Mikroprocesor 

 

V systému sběru dat jsou použity dva typy mikroprocesorů, které sledují stav vstupů, 

zobrazují pomocí LED diod stav výtahu a komunikují s ostatními mikroprocesory. 

V přivolávačích je použit procesor AT89C2051. Procesor je klonem řady Intel MCS-51. Tento 

obvod je vybaven Flash pamětí programu - možnost přeprogramování. Velikost paměti je 2kB. 

V kabinové volbě a hlavní desce je použit procesor firmy Motorola 68HC711E9 [2]. 
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3. Současný stav testování 

Součástí rozboru testovaných funkcí výtahového systému je pochopení a nastudování, 

jakým způsobem byl systém testován před navržením softwarově řízeného diagnostického a 

testovacího systému. Vychází se tedy z následujících základních bodů postupu při oživení 

systému. Ne všechny kroky testu lze plně automatizovat, další kapitoly se budou touto 

problematikou podrobně zabývat. Význam označení komponentů v rozvaděči, které jsou 

použity v postupu oživení, je možno vidět na obrázku rozmístění prvků v rozvaděči (Obr. 1). 

Nově navržený systém by měl tuto původní metodu značně urychlit a zjednodušit.  

 

1) Kontrola 

- vypnutí jističů a pojistek, 

- utažení veškerých svorek (můstku atd.), 

- pevnost vodičů ve špičkách. 

2) Připojení rozvaděče k síti 3x400V stř/50Hz-TN-C, svorky X1:1,2 ,3 a propojit X1:1 – 

X1:4 a X1:1 – X1:5. 

3) Zapnutí pojistek FU1, FU2, FU220 

- svítí LED POWER na systému FX1N, 

- vizuální kontrola součástek karty S-03 (kontrola teploty IO, stabilizátoru, 

tranzistoru dotykem), 

4) Měření napětí na XT1:+L1 a XT1:M1 (24V ≤ L1 ≤ 30V). 

5) Měření dvoudrátové komunikační sběrnice, svorky XT1:K+ a XT1:K- (24V ≤ L1 ≤ 

30V). 

6) Měření napětí záložní baterie, svorky +L3 , M1 (14,2V až 15,5V). 

7) Nastavení nabíjecího proudu baterie 

- zapojení miliampérmetru místo pojistky FU3, 

- nastavení nabíjecího proudu baterie trimrem RP1 na 25 – 45mA, 

- zpět připojit pojistku FU3, aby se baterie nabíjela.  

8) Připojení sdružovací skříně MX3. 

9) Kontrola sepnutí relé KA5.1 a KA5.2. 

10) Testování vstupů na systému FX1N. 

11) Nastavení a kontrola funkce hlídání teploty motoru 

- připojit odpor na svorky X1:T+ a X1:T-, 

- nastavení obvodu trimrem tak, aby při odporu 1500 Ω LED signalizující aktivní 

vstup X11 na PLC zhasla a nad 1800 Ω opět svítila. 

12) Test „lepení“ kontaktů u stykačů KM1 až KM5, při ručním zamáčknutí musí systém 

FX1N vyhlásit poruchu. 

13) Vyzkoušení funkčností dvoudrátové komunikační sběrnice, stisk volby jednak na 

kabině, ale i na jednotlivých patrech, testuje se zároveň funkce jednotlivých karet 

šachtových přivolávačů SP03-2. 
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14) Kontrola dveří kabiny výtahu. 

15) Kontrola přetížení, připojení svorky P na Uex rozsvítí kontrolku přetížení, zruší 

všechny volby. 

16) Test osvětlení kabiny, měření na svorce X1:HL (230V) 

- zapnout jistič FA2, 

- na svorce X1:HL měřit napětí (230V). 

17) Test nouzového osvětlení kabiny, po odpojení pojistkového spínače FU220 se musí 

rozsvítit. 

18) Kontrola funkce ventilátoru pohonu spínaného stykačem KM4 (musí být nahozen jistič 

FA1.2). 

19) Kontrola hlášení poruchy 

- beznapěťová porucha – měření obvodu na X2:P1 a X2:P2, relé K7 na SR-03 

vypnuto, 

- napěťová porucha – měření napětí 12V na X2:P2 a X2:P1 proti M1. 

20) Kontrola funkce gongu  

- připojení gongu na svorky X2:9 a X2:M1 a zapnutí pojistkového spínače FU6, 

- vyvolání poruchy. 

21) Nahrání software do měniče. 

22) Otestování měniče, jízda nahoru a dolů. 

23) Manuální test jízdy výtahu pomocí přípravku, který simuluje jednotlivé snímače. 
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4. Návrh automatického testovacího systému 
 

4.1 Funkční analýza  

  Chování diagnostického a testovacího systému je navrženo s ohledem na jednoduchost a 

rychlost pro obsluhu. Obsluha neboli uživatel je osoba, kterou tester vede při testování 

výtahového systému. Jednotlivé kroky testu jsou prováděny postupně (Obr. 3). Některé funkce 

tester provádí automaticky. Funkce, které nelze automatizovat, jako například manuální zásahy 

do rozvaděče, vizuální nebo zvukové posouzení prováděného testu nebo zadávání parametrů, 

musí vykonat uživatel. Tester vede obsluhu v jednotlivých krocích a na dotykovém monitoru se 

zobrazuje, co přesně má udělat. Popis jednotlivých kroků a jejich chování je uveden níže v této 

kapitole. Návod pro obsluhu je součásti příloh diplomové práce (Příloha 3). 

 

 

 Příprava testu 

 

 Přihlášení uživatele – tento krok slouží k tomu, aby se obsluha testeru přihlásila pomocí 

přihlašovacího jména a hesla do systému. Zadané údaje jsou součásti reportu, ten se po 

dokončení testů archivuje. Nutné pro evidenci pracovníka, který prováděl test příslušného 

rozvaděče s přiřazeným objednacím číslem.  

 

 Zadání základních údajů výtahového systému – zde obsluha zadává základní údaje o 

testovaném výtahovém systému v podobě čísla objednávky a typu výtahu. Vyplní zde také údaj 

o počtu pater výtahu, který systém bude řídit. Tento údaj je podstatný pro nejdůležitější část 

celého testu a tím je simulace jízdy výtahu.  

 

 Provedení vizuální kontroly rozvaděče, připojení k síti – tester vyzve obsluhu k tomu, 

aby provedla vizuální kontrolu rozvaděče, zkontrolovala pevnost drátů ve špičkách a 

vyzkoušela, zda jsou všechny svorky řádně dotažené. Dále je obsluha vyzvána, aby nastavila 

dobíjecí proud baterie v rozvaděči. Po splnění těchto úkonů je možno připojit výtahový 

rozvaděč k síti 3x400V stř/50Hz-TN-C. Po připojení rozvaděče k síti obsluha zkontroluje funkci 

gongu. Pokud funguje,ozve se po připojení rozvaděče k síti zvukový signál.  

  

 Start automatického testu – v téhle fázi testu se uživateli zobrazí seznam automatických 

funkcí testeru. Má zde možnost provést start automatického testu. Po startu test probíhá 

automaticky, systém v uvedených krocích testuje funkce výtahového rozvaděče. Je-li nutný 

zásah uživatele, vyzve ho k potřebnému úkonu. Pokud tester vyhodnotí chybu ve výtahovém 

systému, zobrazí, v čem je chyba a umožní uživateli test opakovat, přerušit nebo přeskočit. 

Výsledek jednotlivých kroků i celého testu může tedy na konci být OK (funkce otestovány 

správně) nebo NOK (tester našel chybu v některých testovaných funkcích).  



21 
 

 Krok číslo 1 

 

 Test napájecích zdrojů – probíhá automaticky, PLC systém testuje napájecí zdroje 

výtahového systému. Testuje se napájení zdrojů 24V, 48V a 12V (záložní zdroj). Napětí 

z těchto zdrojů jsou buďto přímo nebo přes relé přivedeny na digitální vstupy 

programovatelného automatu testeru. Pokud systém vyhodnotí logickou jedničku na těchto 

vstupech, jsou napájecí zdroje otestovány správně. Zdroje by mohly také být připojeny 

k automatu prostřednictvím analogových vstupů, napětí by tedy pak šlo změřit přesně. 

Z finančních důvodů se ovšem navrhlo výše uvedené řešení přes digitální vstupy, které 

zadavatel označil jako dostačující. Analogová vstupní karta tedy není v konfiguraci 

programovatelného automatu potřebná.  

 

 

 Krok číslo 2 

 

 Test funkce hlídaní teploty motoru – v pohonu výtahového systému je umístěno 

zařízení, které hlídá teplotu motoru. Řídicí systém výtahového rozvaděče vyhodnocuje teplotu 

motoru pomocí digitálního vstupu. Cílem testu je simulovat chování termistoru. Pro účel testu je 

dostačující simulovat dvě hodnoty postupným připojením dvou rezistorů R1 a R2. Tuto simulaci 

zajišťuje PLC testeru. Hodnota odporu je v kartě S-03 vyhodnocena a podle této hodnoty 

odporu a nastavení trimru umístěného rovněž na kartě S-03 je aktivován digitální vstup X11 na 

PLC ve výtahovém rozvaděči. Pokud je test proveden v pořádku, musí PLC ve výtahovém 

rozvaděči mít při připojeném rezistoru R2 na jeho vstupu logickou jedničku (teplota OK) a při 

sepnutí obvodu s rezistorem R1 logickou nulu (teplota překročená). Testovací systém ve dvou 

krocích vyzve uživatele, aby zvolil jednu ze dvou úrovní. Testující osoba tedy sleduje řídicí 

systém ve výtahovém rozvaděči a zadá do testovacího systému úroveň, která je v daném stavu 

indikována.  

 

 

Krok číslo 3 

 

 Test revizní jízdy výtahu – tester vyzve obsluhu, aby výtahový systém uvedla do režimu 

revizní jízdy. Revizní jízda se ovládá manuálně tlačítky, která jsou umístěna v rozvaděči a 

v ovládací skříni MX3 na kleci výtahu. V další fázi tohoto kroku tedy obsluha ovládá tlačítky 

revizní jízdu výtahu a testovací systém pomocí pulzního snímače, který je umístěn na pohonu 

výtahu, vyhodnotí funkčnost chodu pohonu. Testuje se zde rychlá a pomalá jízda výtahu. Pokud 

obsluha stiskne tlačítko pro směr výtahu nahoru, měl by se pohon začít otáčet pomalu (směr 

nahoru). Po stisknutí tlačítek nahoru i dolů současně se má pohon výtahu otáčet rychle. Tyhle 

sady rychlostí zajišťuje frekvenční měnič umístěný ve výtahovém rozvaděči a je tímto testována 

i jeho správná funkce.  
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Krok číslo 4 

 

 Simulace jízdy výtahu – jedná se o nejdůležitější krok celého testu výtahového systému. 

Kabina výtahového systému je osazena několika snímači, které řídicímu systému podávají 

informace o poloze klece. Rozmístění snímačů na kabině výtahu a magnetů ve výtahové šachtě 

je popsáno v kapitole 2.2.5. Cílem testu je tedy simulovat chování těchto snímačů při 

automatické jízdě výtahu. V rámci zadávání údajů výtahového systému byl zadán také počet 

pater. Na základě tohoto údaje systém simuluje jízdu výtahu od spodního až do posledního 

patra. V posledním patře se výtah zastaví a dojde k otevření dveří. Pokud systém na základě 

informací ze snímače pohonu vyhodnotí, že je výtah v pohybu, je krok testu dokončen 

v pořádku s výsledkem OK. V průběhu simulace jízdy je obsluha vyzvána k vizuální kontrole 

funkce displejů. Před zahájením simulace jízdy výtahu je nezbytné provést sepnutí 

bezpečnostních obvodů. 

 

 

 Krok číslo 5 

 

 Kontrola bezpečnostních obvodů - testovací systém také musí simulovat bezpečnostní 

okruhy výtahového systému. Pokud nejsou tyhle okruhy uzavřeny, výtah se nesmí za žádných 

okolností rozjet. Při zahájení tohoto kroku se provede rozpojení bezpečnostních obvodů a 

následuje povel k jízdě výtahu. Pomocí snímače pohonu testovací zařízení sleduje, zda se výtah 

rozjel nebo ne. Zůstane-li pohon stát, je tento krok vyhodnocen s výsledkem OK. Zjistí-li 

testovací zařízení otáčení pohonu, je výsledek tohoto kroku testu vyhodnocen s výsledkem 

NOK.  

 

 

Krok číslo 6 

 

 Kontrola nouzových obvodů – tester vyzve uživatele, aby ve výtahovém rozvaděči 

odpojil pojistku FU220. Tento stav je označován jako nouzový, dojde k výpadku napětí,  

v kabině výtahu se zapíná nouzové osvětlení a aktivuje se okruh houkačky (nouzové 

signalizace). Prvky jsou napájeny ze záložního zdroje 12V. Tyto signály jsou přivedeny přes 

relé na vstupy testovacího systému a systém vyhodnotí, zda skutečně pracují. Na patřičných 

digitálních vstupech se musí objevit logická úroveň jedna.  

 

 

Krok číslo 7 

 

 Vyhodnocení automatického testu – po dokončení automatického testu se zobrazí 

celkový výsledný stav. Obsluha zde vidí, které kroky testu byly otestovány správně a kde došlo 
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k detekci problému. Pokud vše proběhlo bez chyby, může uživatel archivovat výsledky testů. 

Má zde, stejně jako v průběhu celého testování, možnost celý test opakovat od začátku.  

 

 

Krok číslo 8 

 

 Archivace výsledků testu – pokud obsluha povolí archivaci výsledků testu, vizualizační 

systém archivuje zadané údaje výtahového systému a výsledný stav testu uloží do programu 

Microsoft Excel. Odtud je výsledný stav možno vytisknout.  

 

 

Přihlášení uživatele

Zadání základních 

údajů

Provedení vizuální 

kontroly

Start automatického 

testu

Krok 1

Volba jedné z možností

Krok 2

Krok n

Volba jedné z možností

OK

NOK

OK

NOK

Výsledek 

testu

Výsledek 

testu

Vyhodnocení 

automatického testu

Archivace výsledku 

testu
Program PLC

 

Obr. 3: Grafické zobrazení průběhu testu  
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4.2 Návrh technických prostředků 

V průběhu konzultací a po doporučení a schválení zadavatelem byly pro realizaci 

diagnostického a testovacího systému vybrány níže uvedené technické prostředky. Výběr těchto 

prostředků nebyl realizován pouze s ohledem na technické parametry, ale i s ohledem na 

finanční náročnost. Většinu prostředků využívá firma pravidelně a jsou tedy dostupné na 

firemním skladě.  

 

 

 

4.2.1 Návrh hardware 

 

 

Programovatelný automat 

Návrh programovatelného automatu byl stanoven na základě vypracování technické 

dokumentace (Příloha 1). Základním rozhodovacím kritériem byl počet vstupů a výstupů 

systému a jejich druh. Na výkon a paměť CPU nejsou u navrhované aplikace vysoké nároky. 

Vzhledem k častému využívání komponentů firmy Siemens byl navržen modulární automat 

z řady Simatic S7-300. Pro připravovanou aplikaci by mohl být použit i automat s CPU nižších 

řad. Jako automat byl nakonec zvolen Simatic S7-300 s CPU315-2DP vzhledem k jeho běžné 

dostupnosti ve firemním skladě. Tento model splňuje veškeré požadavky a jeho parametry jsou 

předimenzovány. Celková finální konfigurace programovatelného automatu:  

 

 

 Napájecí zdroj 

  Simatic S7-300 PS 307 (6ES7307-1EA01-0AA0) 

  Vstupní napětí: 230V /50 Hz 

  Výstupní napětí a proud: 24VDC, 5A 

 

 Centrální řídicí jednotka 

  Simatic S7-300 CPU 315-2DP (6ES7315-2AH14-0AB0) 

  Firmware V3.0 

  Pracovní paměť: 256 Kb 

  Komunikační rozhraní: MPI a DP-MASTER/SLAVE 

  Nutná paměťová karta MMC 

 

 Karta digitálních vstupů 

  Simatic S7-300 SM321 DI16 x 24VDC (6ES7321-1BH02-0AA0) 
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  16 digitálních vstupů 24VDC  

  Jedna skupina 16 vstupů 

  Rozsah napětí pro logickou jedničku: 13V až 30V 

  Rozsah napětí pro logickou nulu: -30V až 5V 

 

 Karta digitálních výstupů 

  Simatic S7-300 SM322 DO32 x 24VDC (6ES7322-1BL00-0AA0) 

  32 digitálních výstupů 24VDC/0,5A 

  Čtyři skupiny po 8 výstupech 

 

 

PC pro vizualizační aplikaci 

 Požadavky na PC pro vizualizační program Wonderware InTouch splňuje v dnešní době 

téměř každý kancelářský personální počítač. Základními požadavky byly  operační systém firmy 

Microsoft Windows XP, síťová karta pro připojení programovatelného automatu na síť Ethernet 

a rozhraní DVI pro připojení dotykového LCD monitoru. 

 

 

 Základní parametry PC: 

COMPAQ 315eu MT (WU542EA#AKB) 

Procesor: AMD Athlon II X2 215, 2,7 GHz 

Operační paměť: 2 GB DDR3 

Pevný disk: 320 GB SATA, 7200 ot./min. 

Zvuková karta: Realtek ALC662 

Zdroj: 230W 

Operační systém: Microsoft Windows XP  

 

 

Napájecí zdroj Traco Power 

Tento zdroj slouží k napájení vstupních a výstupních karet programovatelného automatu 

i obvodů, které jsou na uvedené karty přivedeny. V případě navrženého systému se jedná 

o cívky relé a snímač pohonu. Zdroj vyhovuje požadavkům a byl rovněž k dispozici ve 

firemním skladě.  

 

 Základní parametry zdroje: 

Typ: TSL 240-124  

Vstupní napětí: 230V /50 Hz 

Výstupní napětí a proud: 24VDC, 10A 

Jmenovitý příkon: 100 VA 
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Dotykový LCD monitor Iiyama  

 Pro jednoduchost obsluhy vizualizační aplikace bylo po domluvě schváleno využití 

jednoho z celé řady dotykových LCD monitorů, který je k PC připojen pomocí rozhraní DVI. 

Tento typ monitoru firma umísťuje do výrobních procesů v rámci velkých provozů, byl tedy bez 

problémů dostupný. 

 

 Základní parametry  

Typ: 19˝ Iiyama ProLite T1931SR-B2 Touchscreen  

Velikost LCD monitoru: 19 palců 

Rozlišení: 1280 x 1024 (1,3 megapixelů) 

Formát obrazu: 5:4 

Odezva: 5ms 

Využité rozhraní: DVI 

 

 

 

4.2.2 Návrh software 

 

 

Vizualizační systém  

Program pro tvorbu vizualizační aplikace byl volen především s ohledem na cenu. 

Potřebné schopnosti, které jsou nutné pro navržený systém, má celá řada SW pro tvorbu 

průmyslových vizualizací. Doporučen a schválen byl program Wonderware InTouch [6]. 

 

 Základní vlastnosti: 

Wonderware InTouch  HMI 

Program běžící na personálním počítači s průmyslovými vizualizačními 

schopnostmi 

Technologie OPC 

Protokol Wonderware SuiteLink 

Protokol Microsoft DDE (Dynamic Data Exchange) 

 

 

 SW pro komunikaci mezi PLC a vizualizačním systémem  

 Komunikace mezi programovatelným automatem a vizualizační aplikací byla navržena 

přes standardní rozhraní OPC [13]. Specifikace OPC má architekturu klient-server. Bylo tedy 
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nutné vybrat patřičný software, který by zastal funkci serveru a stejně tak software pro realizaci 

klienta. Ten pak bezprostředně spojuje server a samotnou vizualizační aplikaci. Server pak dále 

slouží pro sběr dat z PLC.  

 

 Zvolený SW pro komunikaci  

OPC server: Softing S7-S5 OPC Server 

OPC klient: Wonderware OPCLink 

 

 

 SW sloužící k vývoji aplikace pro PLC  

 Pro konfiguraci a programování modulárního PLC Simatic S7-300 slouží vývojové 

prostředí Step7 od firmy Siemens [7]. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších nástrojů pro tvorbu 

PLC programů na světě.  

 

 Použitá verze: Simatic Manager V5.4 + SP5 

 

 

4.2.3 Snímač pohonu 

 

 

4.2.3.1 Princip snímaní otáček 

 

Pohon, který je umístěn ve zkušebně výtahových rozvaděčů byl osazen snímačem chodu 

pohonu. Tento snímač poskytuje programovatelnému automatu testeru potřebnou informaci 

o chodu, případně zastavení pohonu a o jeho rychlosti. Z konstrukčního hlediska se jedná 

o reflexní světelnou závoru. Vysílač i přijímač jsou umístěny v jednom krytu. Vysílaný paprsek 

se díky odrazové ploše, umístěné naproti snímače vrací, zpět do vysílače. Na setrvačníku 

pohonu jsou rozmístěny malé odrazové plochy, vyrobené z reflexní samolepicí odrazky, které se 

otáčejí po jeho obvodu. Snímač pohonu je umístěný tak, aby při otáčení setrvačníku docházelo 

k  jeho pravidelnému sepnutí vlivem odrazu z plošek. Snímač je fixně umístěn na obvodové 

dráze odrazových ploch. Důsledkem toho vznikají pulzy, které jsou následně vyhodnocovány 

řídicím systémem prostřednictvím digitálního vstupu.  

 

 

4.2.3.2 Použitá reflexní závora  

 

 Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, jedná se o fotoelektrický reflexní snímač. 

Výrobcem je firma Sick a typové označení je WL100-P4439 [10]. Měřící rozsah snímače je 

0,01 m až 6 m. Spínaní výstupu je typu PNP s NO kontaktem. Připojení snímače je provedeno 

pomocí konektoru M8/4pin.  
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 Základní technické parametry: 

 

 Způsob provedení: kvádrový 

 Rozměry: 11 mm x 31 mm x 20 mm 

 Vyzařovací úhel světelného paprsku: 4° 

 Vysílač světla: LED 

 Vlnová délka: 680nm 

 Napájecí napětí: 10 V – 30 V 

 Odběr proudu: 30 mA 

 Doba odezvy: 0,5 ms 

 Spínací frekvence: 1 kHz 

 

 
 

4.3 Základní blokové schéma systému 

Diagnostický a testovací 

systém výtahových systémů

Výtahový systém 

(rozvaděč + příslušenství)
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Obr. 4: Základní blokové schéma systému  
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Základní blokové schéma (Obr. 4), sloužící pro grafický náhled na navrženou aplikaci, 

se skládá z výše uvedených technických prostředků. Pro komunikaci mezi vizualizačním 

systémem a programovatelným automatem je využitá komunikace  MPI/Ethernet. Siemens MPI 

je zjednodušená verze průmyslové sběrnice Profibus. Diagnostický a testovací systém je 

propojen s rozvaděčem výtahového systému pomocí kabeláže, signály jsou vedeny zvlášť. 

Počítač, na kterém běží vizualizační aplikace, je připojen do firemní sítě Ethernet a 

prostřednictvím této sítě ukládá požadovaná data na firemní server do Excelu.  

 

 

 

4.4 Technická dokumentace 

 

 

Technická dokumentace (Příloha 1) byla navržena v profesionálním programu Eplan 

Electric P8 [11]. Tento software slouží k tvoření projektů a je vybaven všemi potřebnými 

funkcemi, které jsou při tvorbě elektrotechnických dokumentací zapotřebí. Dokumentace byla 

navržena podle zvyklostí zadavatelské firmy Amsoft s.r.o. Zejména některé způsoby označování 

prvků použitých v elektrotechnické dokumentaci nejsou podle nejnovějších norem, ale jsou 

sjednoceny s označením ve firemní dokumentaci výtahových systémů (Příloha 2).  

Součástí této kapitoly je seznam použitých prvků (Tab. 3) v diagnostickém a testovacím 

zařízení. Veškeré tyto navržené a následovně použité prvky jsou zakresleny v elektrotechnické 

dokumentaci. 

 

 

Označení Prvek Typ 

A1 Karta PLC – zdroj 24V/5A Siemens SIMATIC S7-300 – PS 307 

A2 Karta PLC – CPU Siemens SIMATIC S7-300 – CPU315-2DP 

A3 Karta PLC - vstupy Siemens SIMATIC S7-300 – SM321 – 16 DI 

A4 Karta PLC - výstupy Siemens SIMATIC S7-300 – SM322 – 32 DO 

Q1 Hlavní vypínač Bonega DIN PEP-10V63 6A 

XC1 Servisní zásuvka VES-F 

GU2 Napájecí zdroj 24V/10A Traco Power TSL 240-124 

FA1 Jistič 2A OEZ LSN 2D/1 

FA2 Jistič 2A OEZ LSN 2D/1 

FA3 Jistič 6A OEZ LSN 6B/1 

FU1 Pojistka 3A + patice OEZ PV10 3A 

FU2 Pojistka 2A + patice OEZ PV10 2A 

BQ1 Snímač pohonu Sick WL 100-P4439 

R1 Rezistor 1500 Ω  MPR 1K5 

R2 Rezistor 1800 Ω MPR 1K8 
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KA1 Relé 48V + patice Schrack RT424048 

KA2 Relé 12V + patice Schrack RT424012 

KA4 Relé 24V + patice Schrack RT424024 

KA5 Relé 24V + patice Schrack RT424024 

KA6 Relé 24V + patice Schrack RT424024 

KA7 Relé 24V + patice Schrack RT424024 

KA8 Relé 24V + patice Schrack RT424024 

KA9 Relé 24V + patice Schrack RT424024 

KA10 Relé 12V + patice Schrack RT424012 

KA11 Relé 12V + patice Schrack RT424012 

KA12 Relé 24V + patice Schrack RT424024 

KA13 Relé 24V + patice Schrack RT424024 

 

Tab. 3: Seznam prvků elektrotechnické dokumentace 
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5. Návrh a realizace řídicí aplikace 
 

5.1 Použité vstupy a výstupy programovatelného automatu 

Použité vstupy a výstupy jsou podrobně zakresleny v technické dokumentaci, která je 

součástí přílohy 1. Pro přehled využitých vstupů (Tab. 4) a výstupů (Tab. 5) slouží tabulky pod 

textem. Jejich součástí je i patřičný komentář, který se v technické dokumentaci neuvádí.  

 

 

 

Adresa Symbol Popis 

I0.0 Zdroj_24V_L1 Test funkce napájecího zdroje 24 V – L1 

I0.1 Zdroj_24V_L2 Test funkce napájecího zdroje 24 V – L2 

I0.2 Zdroj_48V Test funkce napájecího zdroje 48 V 

I0.3 Baterie_12V Test funkce záložního zdroje 12V pro nouzové okruhy 

I0.4 Snimac_pohon Pulzní snímač sloužící pro sledování chodu pohonu 

I0.5 RJ_zapnuto Kontrola zapnutí revizní jízdy 

I0.6 24V_rtest_OK Kontrola napájecího zdroje 24V v rozvaděči R-TEST  

I0.7 Rezerva  

   

I1.0 Nouzove_svetlo Test funkce nouzového osvětlení v kabině výtahu 

I1.1 Nouzova_signalizace Test funkčností nouzové signalizace (houkačky) v kabině 

výtahu 

I1.2 Rezerva  

I1.3 Rezerva  

I1.4 Rezerva  

I1.5 Rezerva  

I1.6 Rezerva  

I1.7 Rezerva  

 

Tab. 4: Přehled použitých vstupů 

 

 

 

Adresa Symbol Popis 

Q4.0 Rezerva  

Q4.1 T_Motoru_OK Test funkce hlídaní teploty motoru, sepnutí obvodu 

s odporem R2 – teplota motoru je v pořádku 

Q4.2 T_Motoru_Prekrocena Test funkce hlídaní teploty motoru, sepnutí obvodu 

s odporem R1 – teplota motoru je překročená 
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Q4.3 Koncovy_vypinac Klemování napájení BO 24V a koncového vypínače 

Q4.4 Bez_obvod_73 Klemování koncového vypínače a BO73 

Q4.5 Bez_obvod_75 Klemování BO73 a BO75 

Q4.6 Bez_obvod_500 Klemování BO75 a BO500 

Q4.7 Rezerva  

   

Q5.0 Snimac_SQ1 Simulace snímače SQ1 – horní srovnání  

Q5.1 Snimac_SQ2 Simulace snímače SQ2 – dolní srovnání 

Q5.2 Snimac_SQ3 Simulace snímače SQ3 – dolní zastavovací 

Q5.3 Snimac_SQ4 Simulace snímače SQ4 – horní zastavovací 

Q5.4 Otviraci_pasmo Simulace zdvojených snímačů SQ10, SQ11 – otvírací 

pásmo 

Q5.5 Dvere_otvirani Simulace otvíraní dveří kabiny výtahu 

Q5.6 RJ_nahoru Simulace spuštění revizní jízdy směrem nahoru 

Q5.7 RJ_dolu Simulace spuštění revizní jízdy směrem dolů  

   

Q6.0 Sachtovy_SQ_HORNI Simulace horního koncového šachtového spínače  

Q6.1 Sachtovy_SQ_DOLNI Simulace dolního koncového šachtového spínače 

Q6.2 Rezerva  

Q6.3 Rezerva  

Q6.4 Rezerva  

Q6.5 Rezerva  

Q6.6 Rezerva  

Q6.7 Rezerva  

   

Q7.0 Rezerva  

Q7.1 Rezerva  

Q7.2 Rezerva  

Q7.3 Rezerva  

Q7.4 Rezerva  

Q7.5 Rezerva  

Q7.6 Rezerva  

Q7.7 Rezerva  

 

Tab. 5: Přehled použitých výstupů 
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5.2 Popis komunikace mezi vizualizací a PLC systémem 

Programovatelný logický automat testeru a počítač, na kterém běží vizualizace, jsou 

propojeny pomocí adaptéru NETLink PRO [5] firmy Softing (Obr. 5). Adaptér se připojuje 

přímo k procesorové jednotce řídicího systému. Na straně řídicího systému umožňuje NETLink 

PRO komunikovat pomocí protokolů MPI a PROFIBUS s přenosovou rychlostí až 12 Mbit/s. 

Síť MPI/PROFIBUS je galvanicky oddělaná jak od externího zdroje napájecího napětí, tak i od 

sítě Ethernet. Adaptér je na druhé komunikační straně propojen s počítačem prostřednictvím sítě 

Ethernet přes switch. V navržené aplikaci tedy zastává úlohu převodníku MPI/Ethernet a 

disponuje svou vlastní IP adresou. 

 

M
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PLC Simatic S7-300

CPU 315-2 DP

NETLink PRO

Adaptér

MPI/Ethernet

Switch

PC

Softing S7-S5 OPC Server

Wonderware OPCLink

Vizualizace Wonderware Intouch

 
 

Obr. 5: Blokové schéma komunikace mezi PLC a PC 

 

 

Pro funkčnost komunikace je nutné mít správně nakonfigurovaný použitý software, 

který již byl zmíněn v kapitole 4.2.2. Prvním nezbytným krokem je instalace ovládače, který 

obsluhuje adaptér NETLink PRO. Tato instalace také umožní nahrávání samotného programu 

do PLC z vývojového prostředí Siemens Simatic Step7 prostřednictvím výše zmiňovaného 

adaptéru. Zařízení NETLink PRO má svou přednastavenou IP adresu, kterou je možno měnit 

dle potřeby uživatele. Dalším krokem je instalace a následná konfigurace OPC serveru Softing 



34 
 

S7-S5 OPC Server. Základem nastavení serveru je výběr typu komunikace. Volba OPC serveru 

byla brána s ohledem na výrobce adaptéru NETLink PRO. Server má tedy možnost přímé volby 

S7-NETLink PRO/ETH. Pro umožnění komunikace je dále nutno zadat IP adresu, která byla 

přidělena adaptéru NETLink PRO. Konfigurace OPC serveru se dokončí přidáním 

programovatelného automatu do seznamu PLC v serveru. Podrobnosti z nastavení OPC serveru 

jsou součástí příloh diplomové práce (Příloha 4).  

 

 

Softing 

S7-S5 OPC Server

Wonderware 

OPCLink

Wonderware InTouch Microsoft Excel

OPC KLIENT

DDE SERVER

OPC SERVER

DDE KLIENT DDE KLIENT

PC

 

 

Obr. 6: Blokové schéma výměny dat mezi jednotlivými servery a klienty 

 

 

Vizualizační program Wonderware InTouch komunikuje s OPC serverem pomocí 

dynamické výměny dat [12]. Je tedy nutno nakonfigurovat DDE server, který můžeme nazvat 

prostředníkem mezi vizualizační aplikací a OPC serverem. Pro OPC server je to OPC klient, 

který zastává funkci DDE serveru pro Wonderware InTouch a ten se k němu připojuje jako 

DDE klient. Původcem dynamické výměny dat mezi několika aplikacemi na jednom počítači 

byla firma Microsoft, není tedy problém k DDE serveru připojit další klienty jako je například 

program Microsoft Excel. Využitý DDE server je  OPCLink, produkt stejné firmy jako 

vizualizační program InTouch. Základem jeho konfigurace je nastavení využitého OPC serveru 

firmy Softing S7-S5 OPC Server. Je také nutno nastavit přístupovou cestu k jednotlivým datům, 

které OPC server získává z programovatelného automatu Simatic S7-300. Tato data, která 

připraví OPCLink, pak může přímo využívat navržená vizualizační aplikace v programu 

InTouch. Výměnu dat v rámci počítače znázorňuje blokové schéma (Obr. 6). Podrobnější 

nastavení serveru DDE OPCLink je rovněž součástí příloh diplomové práce (Příloha 5).   
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5.3 Návrh programu pro PLC 

Program pro PLC je navržen v jazyce LAD na základě funkční analýzy, která je 

součástí diplomové práce. Po startu se postupně vykonávají jednotlivé kroky testu. Program 

vyhodnocuje, zda jednotlivé funkce testovaného systému pracují správně. Výsledky testu jsou 

vždy uloženy v podobě merkerů, které jsou v programu nazvány n_krok_OK (výsledek testu 

vyhovující) nebo n_krok_NOK (výsledek testu nevyhovující). Celá hlavní část programu je 

umístěna v základním organizačním bloku OB1, který je vykonáván cyklicky. Pro vytvoření 

pulzů jsou využity organizační bloky OB32 a OB34, jedná se o cyklické přerušení 

s přednastaveným časem volání. Perioda provedení těchto organizačních bloků se nastavuje 

v hardwarové konfiguraci PLC. Navržený program je součástí příloh na CD.  

 Program PLC využívá řídicí a ovládací mekery, které se aktualizují z vizualizačního 

systému. Dále pro vizualizaci připravuje výstupní merkery, které slouží pro zobrazování 

průběhu jednotlivých částí testů a pro zobrazování a archivaci výsledků testů.  

 

 

5.3.1 Simulace jízdy výtahu 

 

Jedna z hlavních částí testu je simulace jízdy výtahu. Jízda výtahu je v testovacím 

zařízení realizována simulací chování jednotlivých snímačů, které jsou ve skutečném výtahu 

umístěny na výtahové kabině (Obr. 7). Simulace jízdy výtahu je prováděná v kroku číslo 4.  

 

 

 

Obr. 7: Grafické zobrazení simulace snímačů na základě čítačů 
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Při startu kroku je nutno provést start jízdy výtahu. Test jízdy je prováděn simulací 

přejezdu přes plný počet pater výtahu. Tato hodnota je zadána před zahájením automatického 

testu prostřednictvím vizualizace a uložená do paměti PLC. Start jízdy je proveden 

vygenerováním přesného počtu pulzů na výstupy RJ_nahoru nebo RJ_dolu. Počet pulzů 

vyslaných na tyto výstupy se rovná počtu pater, o kolik výtah pojede nahoru nebo dolů. 

Dále se po zahájení kroku simulace jízdy výtahu postupně aktivují jednotlivé čítače pro 

dolní stanici, pro průjezdné prostřední stanice (podle počtu pater) a pro horní stanici. Pro každý 

z těchto simulovaných průjezdů pater platí jiná posloupnost spínání snímačů. Čítače nabývají 

hodnot podle grafického zobrazení simulace snímačů (Obr. 7).  

Dále uvedený příklad znázorňuje simulaci chování snímače SQ2 při průjezdu dolní 

stanicí. Čítač C2, který generuje hodnoty pro dolní stanici, je součástí úseku programu - 

Network: 33 (obr. 8). Aktivace čítače je ovládána pulzy, které jsou vytvořeny cyklickým 

přerušením v programu (OB32).  

 

 

 
 

Obr. 8: Čítač generující hodnoty pro simulaci jízdy výtahu v dolní stanici 

 

 

Pomocí komparátorů jsou v přesných časových intervalech aktivovány výstupy PLC, 

které simulují snímače. Protože jsou tyto výstupy aktivovány z různých částí programu, které 

generují jednotlivé druhy pater, nejsou aktivovány přímo, ale prostřednictvím pomocných 

merkerů. Úsek programu (Network: 35), který zajišťuje aktivaci merkeru simulujícího snímač 

SQ2 při jízdě výtahu v dolní stanici “4_krok_snimac_SQ2_D” je realizován pomocí dvou 

komparátorů (Obr. 9). Komparátory mají dva vstupní parametry. Jeden je hodnota z čítače 

generujícího hodnoty pro vytvoření simulace snímačů při jízdě výtahu v dolní stanici (Obr. 8). 
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Druhý parametr vychází z grafického zobrazení simulace snímačů (Obr. 7). Snímač SQ2 je 

v dolní stanici aktivní v intervalu <0,8>. Výsledný pomocný merker pak aktivuje v případě 

simulace jízdy výtahu dolním patrem příslušný výstup PLC. 

 

 

 

Obr. 9: Interval sepnutí snímače SQ2 

 

 

Vyhodnocení výsledku tohoto kroku testu se provádí v průběhu simulace jízdy pomocí 

dalšího čítače, který vyhodnocuje pulzy ze snímače pohonu. Pokud do určitého času čítač 

nenabude přednastavené hodnoty, pohon výtahu není v chodu, test je vyhodnocen jako NOK. 

Součástí dalšího příkladu úseku programu je časovač (Obr. 10), který zajišťuje 20 sekundovou 

prodlevu, než dojde k vyhodnocení kroku číslo 4 jako NOK. Pokud je do tohoto časového 

intervalu aktivován merker “4_krok_OK”, rozpínací kontakt tohoto merkeru nedovolí po 

vypršení časové prodlevy aktivovat merker “4_krok_NOK”.  

 

 
 

Obr. 10: Časový základ pro vyhodnocení kroku 4 
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Během simulace jízdy výtahu musí být splněna podmínka sepnutých bezpečnostních 

obvodů. Jsou tedy aktivovány výstupy, které bezpečnostní obvody simulují.  

Část programu pro simulaci jízdy výtahu je také využita u dalšího testovacího kroku 

kontroly bezpečnostních obvodů (krok číslo 5). Před zahájením simulace jízdy je simulováno 

rozpojení jednoho z bezpečnostních obvodů. Pohon výtahu se nesmí rozjet. 

 

 

 

5.4 Návrh vizualizační aplikace 

Vizualizační aplikace byla navržena v programu Wonderware InTouch tak, aby vedla 

obsluhu během provádění testu. Vizualizační systém komunikuje a velmi úzce spolupracuje při 

provádění testu s programovatelným logickým automatem. Automat poskytuje vizualizaci 

potřebné informace o průběhu a výsledcích prováděných testů a vizualizace opačně automatu 

připravuje prostřednictvím tágů merkery, které mu dávají informaci o tom, jaký zásah byl 

z vizualizace proveden. Navržená vizualizace je součástí příloh na CD. 

 

 

5.4.1 Vybraný příklad funkce části vizualizace  

 

 Po přihlášení uživatele, zadání základních údajů výtahového sytému a provedení 

vizuální kontroly může obsluha provést start automatického testu. Jde o první pokyn, který 

vizualizace dává prostřednictvím merkerů PLC systému. Krok číslo 1 je testování napájecích 

zdrojů výtahového rozvaděče, který začne v okamžiku startu ihned probíhat. V případě, že PLC 

systém vyhodnotí test jako neúspěšný, položka v seznamu kroků se zbarví do červena a aktivuje 

ve vizualizaci okno, kde má obsluha tři následující možnosti:  

 

- opakovat test, 

- přerušit test, 

- přeskočit krok testu.  

 

Při volbě opakování kroku testu provede PLC znovu testování prvního kroku a při 

změně výsledku testu na OK se položka zbarví do zelena. Pokud obsluha zvolí přeskočení testu, 

položka v menu zůstává červená a testuje se další krok. V případě uvedeného příkladu obsluha 

zadala „opakovat test“ a krok číslo 1 byl na druhý pokus vyhodnocen jako úspěšný. Další 

testovaný krok (krok číslo 2) proběhl bez chyby. Při testování třetího kroku došlo k detekci 

chyby. Tento stav vizualizace je zobrazen na následujícím obrázku (Obr. 11). Obsluha může 

opět zvolit jednu ze tří možností. V průběhu celého testování může obsluha přerušit testování, 

odhlásit se ze systému, spustit znovu automatický test nebo si zobrazit nápovědu. 
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Posledním krokem probíhajícího testu je archivace výsledků testu. Archivace se provádí 

uložením požadovaných tágů nesoucích potřebné informace do programu Microsoft Excel 

prostřednictvím DDE serveru. Příklad formy zápisu pro zobrazení tágu, který nese informaci o 

přihlášeném uživateli: 

 

=View|Tagname!'$Operator' 

 

Z takto přenesených informací se v Excelu vytvoří k testovanému rozvaděči report obsahující 

následující údaje: Datum a čas provádění testu, informaci o přihlášeném uživateli (obsluha 

provádějící test), číslo objednávky, typ výtahu a výsledky všech prováděných kroků testu včetně 

celkového výsledku. Příklad výsledného reportu je součásti příloh na CD.    

 

 

 

 
 

Obr. 11: Stav vizualizace po neúspěšném kroku číslo 3 
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6. Závěr 

Náplní diplomové práce bylo navrhnout diagnostické a testovací zařízení výtahových 

systémů. Veškeré postupy a dílčí výsledky byly konzultovány s firmou Amsoft s.r.o., která 

poskytla zadání celé práce a v průběhu jejího vypracování ho dále upřesňovala. Firma dodala 

veškerý hardwarový materiál, který byl při realizaci návrhu systému potřebný. Pro účel 

diplomové práce poskytla jednu ze svých projektových dokumentací výtahového rozvaděče 

(Příloha 2), na jejímž základě byl systém navrhnut. Ve firemních dílnách byl sestaven prototyp, 

na kterém byly odzkoušeny základní funkce testeru. Fotografie pořízené při oživování systému 

jsou součástí příloh diplomové práce (Příloha 6). 

Při tvorbě diplomové práce jsem postupoval následujícím způsobem. Ve firemních 

dílnách jsem se prakticky seznámil s tím, jakým způsobem je zde v současné době prováděno 

testování výtahových rozvaděčů a jejich příslušenství. Na základě těchto nabytých zkušeností 

jsem navrhl způsob, jakým by bylo možno současný stav testování zautomatizovat. Po 

konzultacích a schválení návrhu automatického systému jsem navrhl technické prostředky a 

vypracoval elektrotechnickou dokumentaci testeru (Příloha 1). Dalším nezbytným a úvodním 

krokem pro vypracování kompletního software bylo navržení vizualizační aplikace. Tento krok 

jsem zvolil z důvodu zřejmostí chování celého testeru. Na základě sestavené funkční analýzy a 

navržené vizualizace jsem pak následně navrhl program pro PLC, úzce navazující na 

připravenou vizualizační aplikaci.  

Dle vyjádření firmy Amsoft s.r.o. bude testovací zařízení nasazeno do zkušebního 

provozu a po případných doplněních a úpravách, které vzejdou z praktických zkušeností a 

výsledků během zkušebního provozu, se dá do budoucnosti počítat s nasazením tohoto zařízení 

na výstupní kontrolu při sériové výrobě výtahových rozvaděčů.   
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