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Abstrakt

 

 Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom riadiacej časti a realizáciou viacúčelového 

manipulátora pre zariadenie 1VC36. Činnosť manipulátora je spojená s určitými technologickými 

postupmi pri výrobe elektrónky. Technologické postupy: upálenie čerpacej časti elektrónky, 

getrovanie, premiestňovanie elektrónky, preiskrenie kontaktov elektrónky.  

Manipulátor je vybavený viacerými pevnými a pohyblivými mechanickými časťami a riadený 

dvoma programovateľnými automatmi od firmy Mitsubishi. Pohon jednotlivých častí je zabezpečený 

pomocou pneumatických lineárnych pohonov od firmy SMC a FESTO a krokovými motormi značky 

Microcon, ktoré sú riadené pomocou budiča od firmy SMC. 

 

Kľúčové slová 

 

 Programovateľný automat, analógový prevodník U/f, budič krokových motorov, čítačka, 

časovač, solenoid, suport, getrovanie,  programovacie prostredie, delič impulzov 

 

Abstract 

 

This diploma thesis deals with design and implementation of multi-purpose manipulator for 

device 1VČ36. Function of the manipulator is associated with certain technological processes in the 

manufacture of tubes. Technological processes: filling part of the tubes stake, gettering, transfer tubes, 

the spark contacts of tube. 

The manipulator is equipped with multiple fixed and moving mechanical parts and controlled 

by two programmable logic controllers from Mitsubishi. Drive the individual parts is ensured by 

pneumatic linear drives from the SMC company and FESTO, and stepper motors from the Microcon 

company, which are managed by the exciter from SMC. 

 

Keywords 

  

 Programmable logic controller, analog converter U/f, exciter for stepper motors, reader, timer, 

solenoid, slide, gettering, programming environment  

 

 

 



 

Zoznam použitých symbolov a skratiek 

 

1VC36 - prvé vákuové čerpadlo s 36 pozíciami - zariadenie na odčerpanie vzduchu v         

   elektrónke, odplynenie kovových častí elektrónky pomocou VF generátora 

AC - striedavá zložka (angl. alternating current) 

Bar - jednotka tlaku (bar) 

BCD - desiatková sústava kódovaná dvojkovou (angl. Binary Coded Decimal) 

CNG - zemný plyn 

DC - jednosmerná zložka (angl. direct current) 

DPS - doska s plošnými spojmi 

EEPROM - elektricky vymazateľná a programovateľná pamäť (angl. Electronically-

Eraseable Programmable Read-Only Memory) 

FB - funkčný blok 

GND - záporný pól zdroja (angl. ground - zem) 

H - logická úroveň „1“ (angl. High) 

HMI - užívateľské prostredie s počítačom (angl. Human-Machine Interface) 

Hz - jednotka frekvencie (hertz) 

I/O - vstupy (angl. inputs) a výstupy (angl. outputs) 

L - logická úroveň „0“ (angl. Low) 

LCD - displej z tekutých kryštálov (angl. Liquid Crystal Display) 

LED - luminiscenčná dióda (angl. Light – Emitting Diode) 

NPN - typ polovodičového tranzistora 

O2 - chemické označenie kyslíka (oxid) 

PLC - programovateľný automat (angl. Programmable Logic Controller) 

PNP - typ polovodičového tranzistora 

Pull-Down - rezistor pripojený ku zápornému pólu zdroja napätia 

Pull-Up - rezistor pripojený ku kladnému pólu zdroja napätia 

Vx - označenie rýchlosti (V1 – V4) 

Solenoid - pneumatický prepínač, riadený elektromagnetom 

Suport - lineárny pohon 

Sx - označenie senzorov (S1 – S17) 

TT - Teslov transformátor 

U/f - prevodník napätia na frekvenciu 

VF - vysoká frekvencia 

VLS - programovacie prostredie Pneu Alpha Visual Logic 
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1 Úvod 

 

 V dnešnej dobe sa kladie veľký nárok na automatizáciu a riadenie. Dôvodom automatizácie je 

uľahčenie výroby a zvýšenie efektivity pracovného času, nákladov na výrobu a prevádzkových 

nákladov vo firmách a fabrikách. Samotná automatizácia predstavuje kompletné použitie riadiacich 

systémov. 

 

 Úlohou tejto diplomovej práce je navrhnúť a zrealizovať riadiacu časť k manipulátoru 1VC36. 

Vyhotovenie manipulátora bolo ako po mechanickej, tak po elektronickej stránke náročné, pretože 

bolo nutné dodržať podmienky spojených zo zariadením 1VC36, pre ktoré bol manipulátor navrhnutý. 

Hlavnou podmienkou bolo dodržanie stanoveného času pretočenia 1VC36 o jednu pozíciu, kvôli 

ďalšiemu technologickému postupu spracovania elektrónky. Ďalšou veľmi podstatnou podmienkou 

bolo nezasahovať do zhotovenej konštrukcie 1VC36, ale vhodne prispôsobiť manipulátor. Manipulátor 

sa skladá z riadiacej časti, upaľovanej časti, dopravníka a z preiskrovacej časti. 

 

 Riadiaci systém sa bude skladať s dvoch na sebe nezávislých PLC, ktorej prvý riadi upálenie 

čerpacej časti elektrónky a druhý riadi pneumatický lineárny pohon (ďalej len suport), dopravník 

a preiskrenie elektrónky. Časové nastavenia sú realizované pomocou časovačov a čítačky impulzov. 

 Pohyb mechanických častí je zabezpečený jedným väčším horizontálnym suportom, ku 

ktorému sú sériovo pripevnené dva menšie vertikálne suporty a prepínanie pohybov bude realizované 

solenoidmy. Vertikálny pohyb upaľovacej časti zabezpečuje suport, poháňaný krokovým motorom 

a horizontálny pohyb je realizovaný pomocou pneumatického suportu. 
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2 Popis zariadenia 1VC36 

 

 Zariadenie 1VC36 je viacúčelové zariadenie na výrobu elektróniek s priemerom 38mm. Do 

zariadenia sa vkladá už  sčasti vyrobená elektrónka. Elektrónka obsahuje sklenený obal s vývodmi, 

jadro zložené z anódy, katódy, mriežky a zo sľudového upevnenia, ktoré drží jadro stabilne vo vnútri 

elektrónky. Elektrónka má navyše čerpací vývod, cez ktorý sa vyčerpáva vzduch. Výsledný produkt je 

zatavená a prehriata elektrónka s vysokým objemom vákua, určená na konečné testovanie.  

 

2.1 Zloženie 1VC36 

 

 Na obr. 2.1 je kompletne zobrazený 1VC36. Skladá sa z napájacej časti (1), v ktorej sú 

uložené ochranné prvky a rozvetvená silová časť elektroinštalácie do celého stroja, z riadiacej časti VF 

generátora (2) a silovej časti VF generátora (4), pomocou ktorého sa ohrieva sčasti vyčerpaná 

elektrónka a na konci upálenia sa getruje. Ďalej obsahuje 9 vozíkov (8), na ktorých je uložených 36 

pozícií (4 pozície na vozík) pre elektrónky, s upevnením na otočnom stole (3). Celé zariadenie drží 

nosná konštrukcia (5). Na druhej strane zariadenia je mechanická (6) a riadiaca časť manipulátora (7). 

 

 

Obr. 2.1 Zariadenie 1VC36 
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2.2 Technologické procesy pri výrobe elektrónky 

 

Zariadenie 1VC36 spája niekoľko technologických procesov výroby: 

 

a) Vyčerpanie vzduchu 

Vzduch z elektrónky je vyčerpávaný pomocou rotačnej turbíny, ktorá odčerpá vzduch 

z normálneho tlaku na čiastočné vákuum. Vysoké vákuum 10 10  mbar sa dosahuje 

vákuovým čerpadlom, ktorý bezpečne pracuje len v čiastočnom vákuu, inak môže dôjsť 

k silnému poškodeniu lopatiek a mechanických častí, pretože čerpadlo dosahuje až 70 000 

otočiek za minútu. 

 

b) Žeravenie katódy 

Katóda elektrónky sa žeraví DC zdrojom napätia od 6 – 12V regulovaného spojito po 1V. 

Hodnota napätia na katóde sa mení v závislosti na pozícií, v ktorej je elektrónka uložená. 

 

c) Ohrev kovových častí 

Kovy za normálnych podmienok obsahujú nežiaduce plyny, ktoré treba odstrániť. Cez 2/3 

obvodu otočného stola je pevne prichytená medená trubica o priemere 7mm, v ktorej prúdi 

voda na chladenie, a zároveň je cievkou pre VF generátor. Na jej konci je cievka na 

getrovanie. Magnetické pole cievky vyvolané VF je tak silné, že elektrónku rozžeraví do 

oranžova. Teplota kovových častí dosahuje 600 – 700°C. 

  

Ďalšie technologické postupy spojené s manipulátorom: 

 

d) Upálenie čerpacej časti 

Čerpacia časť elektrónky sa upáli na konci procesu čerpania, žeravenia katódy a VF 

ohrevu pomocou plazmových horákov. Plyn prúdiaci cez horáky je CNG zmiešaný 

s čistým O2. 

 

e) Getrovanie elektrónky 

Getrovanie je posledný proces takmer úplného odstránenia plynov z  kovových častí. Časť 

elektrónky sa vloží do cievky VF generátora na vopred stanovený čas, rádovo 

v sekundách. Na vrchu elektrónky sa vytvorí čierny povlak podobný tmavému zrkadlu. Pri 

prasknutí elektrónky alebo nasatí vzduchu, povlak zmení farbu na bielu alebo je 

odstránený úplne, a tým sa zistí že elektrónka je nefunkčná. 
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f) Prenos a manipulácia elektrónky 

Prenos a manipuláciu s elektrónkou zabezpečuje niekoľko horizontálnych a vertikálnych 

suportov. Prvý suport zdvíha elektrónku pri upaľovaní, ďalšie tri ju odoberajú a vkladajú 

do getrovacej cievky, a nakoniec ju premiestnia do dopravníka. 

 

g) Preiskrenie kontaktov 

Pri výrobe elektrónky sa stane, že niektoré kovové časti v jadre 

elektrónky sú skratované jemným železným prachom. Pri 

preiskrovaní kontaktov pomocou TT sa prach odparí 

prietokom malého prúdu  pri vysokom napätí (cca 100 000V) 

a frekvencii 250kHz. 

 

2.3 Popis elektrónky 

 

      1VC36 podporuje takmer všetky veľké elektrónky – 7591S, EL34, 

E34L, KT77, 6U6S, 6L6GC, EL509, KT66, KT88, GZ34, 5U4GB. 

Na obrázkoch 2.3 je zobrazená elektrónka KT77 pred (2.3a) a po 

(2.3b) aplikovaním vyššie uvedenými technologickými procesmi. 

 

Popis k obr. 2.3 a                                  Obr. 2.3a 

           

1.) Sklenená banka       

2.) Anóda             

3.) Mriežka (umiestnená v jadre)    

4.) Jadro elektrónky 

5.) Katóda (žeravenie) 

6.) Kontakty 

7.) Čerpacia časť 

 

Popis k obr. 2.3 b 

 

1.) Vrch elektrónky po getrovaní (čierna farba, zrkadlovitý povrch) 

2.) Upálená čerpacia časť 

 

 

        Obr. 2.3b 
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3 Mechanická časť manipulátora 

 

3.1 Manipulácia elektrónky 

 

 Na obr. 3.1 je nákres mechanickej časti manipulátora. Zdvih a prenos elektrónky je na obr. 

3.1a a na obr. 3.1b je upaľovacia časť. Čísla označené modrou farbou sú senzory umiestnené na 

manipulátore, ktoré informujú o stave a polohe suportov (viz. Kap.3.3). Červené čísla označujú popis 

jednotlivých komponentov (viz. Tab. 3.1). Princíp činnosti manipulátora sa nachádza v kap.5. 

Obr. 3.1 Nákres mechanickej časti manipulátora a) Manipulácia, b) Upálenie 

  

3.2 Dopravník 

  

 Po procese vyčerpania, upálenia a getrovania  suporty presunú elektrónku do dopravníka. Na 

obr. 3.3 je zobrazený nákres dopravníka. Popis jednotlivých komponentov je popísaný v tab. 3.1. 

Dopravník presunie hotovú elektrónku k obsluhe, kde ju obsluha preloží do vopred pripravenej debny, 

odkiaľ putuje na testovacie pracovisko. Dopravník má viac pozícií, takže zároveň slúži ako zásobník. 

Po vložení elektrónky sa dopravník pretočí o jednu pozíciu. Na dopravníku je 20 pozícií pre 

elektrónky a posledná pozícia je 18. Ak je v tejto pozícii elektrónka, aktivuje sa akusticko – optická 

siréna (S16), ktorá upozorní obsluhu na okamžité odobratie elektrónky, inak môže dôjsť k havárii. 



  6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 Nákres dopravníka 

 

3.3 Zdvih a prenos elektrónky 

 

 Princíp činnosti zdvihu a prenosu elektrónky je popísaný v kap. 5. Na obr. 3.3 a sú zobrazené 

senzory a ich algoritmus spúšťania. Všetky senzory sú umiestnené na suportoch 1 – 4, okrem S5, ten 

dáva povel na spustenie prenosu. Senzory zobrazené na obr. 3.3b sú umiestnené na dopravníku. Popis  

a funkcia senzorov je v kap. 3.4. 

Obr. 3.3 Algoritmus spúšťania senzorov na suportoch 1 – 4 a na dopravníku 
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3.4 Funkcia a typové označenie senzorov  

 

 Senzory na upaľovacej časti: 

S1   - dáva povel na zastavenie a rozbehnutie suportu (6) 

S2   - určuje maximálnu výšku ktorú dosiahne suport (6) (predanie elektrónky suportu (3)) 

S3   - určuje minimálnu výšku, ktorú dosiahne suport (6) (aby vošla upaľovacia časť pod každú 

 elektrónku na otočnom stole 1VC36 - rôzne výšky osadených elektrónok) 

S4   - kontroluje prisunutie upaľovacej časti (suport (5)) do kľudovej polohy K.P. 

S5   - kontroluje vysunutie upaľovacej časti (suport (5)) do pracovnej polohy P.P. 

S6   - kontroluje otvorenie suportu (9) (log "1") a zatvorenie (log "0") 

S7   - dáva povel pre ignorovanie pozície stola - nevysunie suport 5 (ak je na otočnom stole 1VC36 

 osadený pertinaxový kolík (17))  

S17 - prechodom suportu (5) s P.P. (S5) do K.P. (S4) dáva impulz na zrušenie blokovania otočenia 

 stola (ak by sa chcel stôl pretočiť skôr ako dôjde k upáleniu, predaniu elektrónky a vráteniu 

 suportu (5) do K.P., tak ho zablokuje a zariadenie prejde do režimu " STOP OT. STOL 

 UPALUJEM !! KRATKY CAS OTOC. STOLA" (viz. kap.7.4) - dá sa zrušiť prepnutím 

 zariadenia do  ručného režimu a späť do automatického režimu) 

 

 Senzory pre getrovanie 

S8   - kontroluje otvorenie suportu (4) (log "1") a zatvorenie (log "0") 

S9   - kontroluje K.P. suportu (2) 

S10 - kontroluje P.P. suportu (2) 

S11 - kontroluje K.P. suportu (3) 

S12 - kontroluje P.P. suportu (3) 

S13 - kontroluje K.P. suportu (1) 

S14 - kontroluje P.P. suportu (1) 

 

 Senzory na dopravníku 

S15 - určuje polohu zastavenia dopravníka  

S16 - kontroluje preplnenie dopravníka elektrónkami, samostatný obvod, ktorý spúšťa akusticko – 

 optickú sirénu pri neodobraní elektróniek  

  

 Typové označenie senzorov 

S1, S4 až S6, S8 až S14, S17 – štrbinové magnetické senzory (Festo SMT-10F-NS-24V-K2 [1]) 

S7 – optický senzor Omron E2F2-R4C4 [4], S16 – laserový senzor Omron E3Z-LL81 [3] 

S2, S3, S15 – indukčný senzor RMSV 003A 24V SS 
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3.5 Základné parametre suportov a solenoidov 

  

 Horizontálny pohyb ramena zabezpečuje suport od firmy Festo 

DGSL-12-150-PA (obr. 3.5), ktorý má veľkosť 12mm a zdvih 

150mm. Vertikálny pohyb zabezpečujú dva suporty 2xDGSL-12-100-PA,  

sériovo spojené,  z ktorých  jeden má veľkosť 12mm a zdvih 100mm [1].  

Upaľovaciu časť poháňa suport DFM-50-100-P-A, ktorý prisúva plazmové 

horáky ku elektrónke.  Suport má priemer piestu 50mm a zdvih 100mm.      Obr.3.5 Suport 

                     DGSL-12-150-PA 

          Vertikálny pohyb upaľovacej časti poháňa krokový motor od firmy                                          

Microcon  SX17-1705  (Obr. 3.6).  Cievky  motora  sú zapojené sériovo,  

pretože  má  väčší  krútiaci   moment   ako   pri   paralelnom zapojení. 

Momentová charakteristika motoru je v prílohe P5. Motor je  umiestnený 

na lineárnom vedení Rose+Krieger PLM II-FP-2020-A [2]. Motor 

poháňajúci dopravník je Microcon SX23-1412, zapojený paralelne 

s prevodovkou MRTK30 s prevodovým pomerom 1:10. Momentová 

charakteristika motoru je v prílohe  P6. Oba motory sú riadené budičmi    

SMC B30 (Kap. 6.3).                                          Obr. 3.6 Krokový motor 

                   Microcon SX17-1705           

 Solenoid Festo VUVG-S10-M52-RT-QX-1H3L je pneumatický 

prepínač smeru prietoku vzduchu riadený elektromagnetom. Na obr. 3.7 je 

3D zobrazenie solenoidu firmy Festo. Po privedení 24V DC z výstupu 

PLC na vstupné svorky sa aktivuje elektromagnet, ktorý zmení smer 

prietoku vzduchu prúdiaceho do jednotlivých suportov 1 - 4. Solenoid je 

možné ovládať aj ručne v prípade servisného zásahu na manipulátore. 

 Technické parametre solenoidov sú dostupné z [1] 

  

 Na priloženom CD médiu sú katalógové listy suportov aj 

solenoidov s presnými technickými špecifikáciami.    Obr. 3.7 Solenoid 

               VUVG-S10 
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4 Časové grafy a algoritmy riadenia 

 

4.1 Graf veľkosti zdvihu upaľovacej časti 

 

Obr. 4.1 Graf veľkosti zdvihu upaľovacej časti 

 

 Popis k obr. 4.1 

 

 A – začiatok pohybu upaľovacieho mechanizmu 

 A → B, F → G, G → H – pohyb mechanizmu 

 B – dotyk mechanizmu s elektrónkou 

 B → C – státie mechanizmu (riadené S1) 

 C → E – naťahovanie skla čerpacej časti elektrónky (zdvih nastavený čítačkou impulzov) 

 E → F – státie mechanizmu (riadené časovačom 1) 

 E → G – oddelenie čerpacej časti od elektrónky a zatavenie skla 

 G → H – presun elektrónky na odobratie 

 H → I – čas na odobratie elektrónky 

 I → L – vrátenie mechanizmu do počiatočnej polohy 

 

 Dráhy držadla elektrónky a plazmových horákov 

 

 -------- spoločná dráha držadla elektrónky s plazmovými horákmi (A → D, J → L) 

 -------- dráha držadla elektrónky (D → K) 

 -------- dráha plazmového horáku (D → J) 
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4.2 Graf spustenia prednastavených rýchlostí suportu (6) 

 

 Na obr. 4.2 je graf, na ktorom je zobrazený priebeh jednotlivých rýchlostí suportu (6). Graf je 

identický s grafom na obr. 4.1. 

Obr. 4.2 Graf spustenia prednastavených rýchlostí suportu (6) 

 

Popis k obr. 4.2 

 

 A → B – rýchlosť v1 

 C → E – rýchlosť v2 

 F → G – rýchlosť v3 

 G → H – rýchlosť v4 

 I → L – reverzovaná rýchlosť v4 (opačné otáčky) 

 

4.3 Princíp činnosti upaľovacieho mechanizmu 

 

 Na obr. 4.1 je graf veľkosti zdvihu mechanizmu upaľovania a na obr. 4.2 je graf spustenia 

prednastavených rýchlostí suportu (6). Prvý stupeň zdvihu predstavuje spustenie mechanizmu 

rýchlosťou v1, kde sa v určitom bode zastaví a čaká na nahriatie a natiahnutie čerpacej časti 

elektrónky, a po prejdení času sa spustí rýchlosťou v2. Druhý stupeň zdvihu je zúženie čerpacej časti 

pôsobením plameňov, oddelenie od elektrónky rýchlosťou v3 a následné zatavenie proti nasatiu 

vzduchu. Po zatavení sa suport pohybuje rýchlosťou v4. Na konci priebehu 2. stupňa zdvihu je čas na 

odobratie elektrónky. Po odobratí elektrónky a uplynutí času sa suport rozbehne rýchlosťou v4 

opačným smerom (v4R) až na počiatočnú polohu upaľovacieho mechanizmu a proces sa opakuje. 
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5 Princíp činnosti manipulátora 

 

 Celý proces je riadený pomocou dvoch PLC. PLC1 riadi upaľovaciu časť a PLC2 riadi 

manipulačnú časť. PLC riadia suporty pomocou jednotlivých solenoidov. Po dokončení 

technologických procesov z 1VC36 dôjde elektrónka do poslednej pozície, vyšle signál manipulátoru 

a spustí sa proces manipulácie a upálenia. 

 1VC36 pošle signál do PLC manipulátora, ktorým informuje že je elektrónka pripravená na 

upálenie. PLC vyšle príkaz na aktiváciu,  vysunie suport (5) a aktivuje S5. Tým sa aktivuje 

mechanická časť a upaľovacia časť. Obe časti pracujú časovo nezávisle na sebe, pokiaľ na seba 

nečakajú pri premiestnení elektrónky z jednej časti do druhej. 

 

5.1 Upaľovacia časť 

 

 Pred aktiváciou S5 je upaľovacia časť v kľudovej polohe (aktivovaný S4). Po príkaze s PLC1 

sa vysunie suport (5), ktorý aktivuje S5, uzavrie pneumatickú čeľusť (9) (deaktivácia S6), a tým sa 

aktivuje suport (6) rýchlosťou v1 smerom hore. Suport (6) sa zastaví až pri dotyku mechanizmu 

s elektrónkou (aktivácia S1). V tomto momente sa suport zastaví a čaká kým sa nataví čerpacia časť 

elektrónky, sklo zmäkne a začne naťahovať pôsobením síl mechanizmu so závažím. Keď sa sklo 

dostatočne natiahne, znova sa aktivuje S1, ktorý dáva pokyn suportu (6), aby sa rozbehol rýchlosťou 

v2. Táto rýchlosť je veľmi pomalá preto, aby plazmové horáky upaľovali čerpaciu časť stále v jednom 

bode. Veľkosť zdvihu mechanizmu rýchlosťou v2 je presne nastavená čítačkou impulzov a premenená 

na milimetre, kvôli jednoduchej obsluhe a nastaveniu zdvihu. Po prejdení tejto vzdialenosti sa suport 

(6) znova zastaví. Státie suportu riadi časovač 1 (Kap 6.7). Po prejdení tohto času sa čerpacia časť 

prepáli a je oddelená od elektrónky a suport (6) sa rozbehne rýchlosťou v3, pokiaľ sa pretavené časti 

nezacelia pôsobením vákua vo vnútri elektrónky. Dĺžka trvania rýchlosti v3 bola experimentálne 

zistená a je pevne nastavená časovačom v PLC1. Po prejdení tohto času sa suport rozbehne rýchlosťou 

v4 (najväčšia rýchlosť) a zastaví sa až po aktivácii S2. V tomto bode upaľovacia časť (PLC1) vyšle 

signál, ktorým informuje o ukončení upaľovacieho procesu a čaká na signál od mechanickej časti 

(PLC2), že je elektrónka odobratá. Po získaní signálu sa pneumatická čeľusť (9) otvorí (aktivácia S6), 

suport (6) sa rozbehne opačnou rýchlosťou v4 smerom dole (v4R), pokiaľ sa neaktivuje S2, ktorým 

informuje, že upaľovacia časť je v počiatočnej polohe a čaká na signál z 1VC36. Ak je na otočnom 

stole 1VC36 umiestnený pertinaxový kolík (17), aktivuje sa senzor S7 a dá povel upaľovaciemu 

mechanizmu na ignorovanie pozície. Proces sa opakuje. 
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5.2 Manipulačná časť 

 

 Pred aktiváciou S5 (aktivovaný S4) musia byť suporty 1 – 4 v kľudovej polohe. Informáciu o 

kľudovej polohe zabezpečujú S8, S10, S11, S13. Po aktivácii S5 (S4 sa deaktivuje) sa suport 1 

presunie na pravú stranu a suport 3 sa vysunie smerom dole, tým aktivujú S14 a S12. Keď sú S12 

a S14 aktívne, tak sa suport 2 tiež vysunie smerom dole, aktivuje sa S9. V tomto okamihu PLC2 dáva 

signál PLC1, že je pripravený na odber elektrónky, PLC1 spracuje informáciu a ak je proces upálenia 

ukončený, vyšle signál PLC2 na odobratie elektrónky. Po získaní tohto signálu sa uzavrie pneumatická 

čeľusť (4) (deaktivácia S8) a následne sa suporty (2) a (3) zdvihnú do hornej polohy a presunú 

elektrónku do getrovacej cievky, kde o tom informujú S10 a S11. S11 aktivuje časovač 2 (Kap 6.7), 

ktorý určuje ako dlho bude elektrónka getrovaná (rádovo v sekundách). Po uplynutí času sa suport 3 

vysunie smerom dole, tým vyberie elektrónku z getrovacej cievky,  kde aktivuje S12 a tým sa aktivuje 

aj suport (1), ktorý sa presunie do ľavej pozície (aktivácia S13). Ak je S13 aktívny, suporty 2 a 3 sa 

znova vysunú smerom dole (aktivácia S10 a S13) a pneumatická čeľusť sa otvorí (aktivácia S8) a vloží 

elektrónku do dopravníka. Po vložení elektrónky sa suport 2 presunie do hornej polohy (aktivácia S10) 

a čaká na signál k presunu od S5 na upaľovacej časti. Proces sa opakuje. 

 

5.3 Dopravník 

 

 Dopravník v počiatočnej polohe (poloha č.1) čaká na vloženie elektrónky z mechanickej časti. 

Po vložení elektrónky a presunutí suportu (2) do vrchnej polohy (aktivácia S10), sa dopravník 

rozbehne vopred nastavenou rýchlosťou VD (deaktivácia S15), až kým sa neposunie o jednu pozíciu 

(aktivácia S15) a znova čaká na vloženie elektrónky a na signál s S10. Po zastavení sa aktivuje 

iskrenie TT (Kap. 6.9), ktorý je umiestený v polohe č.5. Proces sa opakuje. 

 Ak je dopravník plný (v polohe č.17 sa nachádza elektrónka) aktivuje sa S16, ktorý zároveň 

spustí akusticko – optickú signalizáciu, ktorá upozorňuje obsluhu na nevyhnutné odobratie elektrónok 

z dopravníka. S16 slúži len ako informatívny ochranný prvok, ak by zlyhal ľudský faktor.  
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6 Elektronická časť manipulátora 

 

 Manipulátor sa skladá z niekoľkých elektronických prvkov. Väčšina týchto prvkov je 

komerčne dostupná a nebolo nutné ich zvlášť navrhovať ako PLC, prevodník U/f, budič pre krokové 

motory, zdroj DC napätia, prepínač BCD, čítačka impulzov, časovač, akustická siréna pre 

manipulátor. Ďalšie prvky bolo nutné navrhnúť a realizovať na presne definované požiadavky ako 

delič impulzov, regulátor rýchlostí pre krokový motor, TT, menšia úprava akustickej sirény pre 

manipulátor a akusticko – optická signalizácia pre dopravník.  

 

 Hlavnou časťou manipulátora sú dve PLC, ktoré riadia celý upaľovací proces a manipuláciu, a 

sú bližšie popísané v kap. 6.3. Jednotlivé elektronické prvky sú prepojené drôtovým alebo káblovým 

vedením s definovaným prierezom, tienením, izoláciou a farebným rozlíšením  podľa odbornej 

literatúry [5]. Parametre polovodičových súčiastok boli získané z katalógu Tesla [6], domény 

AllDatasheet [10], a z ďalších elektrotechnických katalógov [13, 15]. 

 

 Ďalšou podstatnou časťou manipulátora bolo ovládanie jednotlivých krokov samostatne (ručný 

režim). To bolo dosiahnuté pripojením prepínačov a spínačov priamo na vstupy PLC. Ručný režim je 

bližšie popísaný v kap. 6.12. 
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6.1 Bloková schéma manipulátora 

 

 Na obr. 6.1 je nakreslené blokové zapojenie elektronickej časti manipulátora. Schéma 

naznačuje principiálne zapojenie jednotlivých elektronických komponentov manipulátora. Šípky 

ukazujú smer prenosu informácií od výstupu z jedného do vstupu druhého zariadenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1 Bloková schéma manipulátoru 

 

 Popis k obr. 6.1 

 

1VC36   vákuové čerpadlo (Kap. 2) 

S   senzory (Kap. 3.4) 

M   krokový motor (Kap. 3.5) 

PLC1, 2  programovateľný automat (Kap. 6.3) 

SZ1, 2   impulzný zdroj 24V DC (Kap. 6.4) 

RI1, 2   budič pre krokový motor (Kap. 6.5) 

U/f 1, 2   analógový prevodník napätia na frekvenciu (Kap. 6.6) 

Č1, 2   časovač 0 – 99,99s (Kap. 6.7) 

ČI   čítačka impulzov 0 – 9999 (Kap. 6.7) 

DI   delič impulzov 1:2 – 1:128 (Kap. 6.8) 

TT   Teslov tranzistorový transformátor (Kap. 6.9) 

RR   regulátor rýchlostí upaľovacieho mechanizmu a dopravníka (Kap. 6.10) 

NE008   akustická siréna (Kap. 6.11) 

A/R   ručný režim manipulátora (Kap.6.12) 

SO   solenoidy 
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6.2 Schéma manipulátora 

 

 V tejto kapitole bude podrobne opísaná celková činnosť všetkých elektronických zariadení ako 

jedného celku – manipulátora. V nasledujúcich  kapitolách budú opísané jednotlivé elektronické 

komponenty manipulátora, ich návrh, realizácia, popis, princíp činnosti, použitie, nastavenie 

a potrebné úpravy pre správnu činnosť manipulátora.  

 Manipulátor je riadený dvoma na sebe nezávislými PLC. Prvý riadi upaľovací proces a druhý 

riadi premiestnenie elektrónky z upaľovacieho mechanizmu, cez getrovanie až po uloženie do 

dopravníka a preiskrenie kontaktov elektrónky. Schéma manipulátora je tiež rozdelená na dve časti.  

 

6.2.1  Schéma – PLC1 

 

 Schéma prvej časti manipulátora s PLC1 je na obrázku v prílohe P14. Spínanie vstupov PLC1 

sa nastavuje pomocou svoriek A a B, ak je svorka A pripojená na záporný pól zdroja (GND), log „1“ 

sa na vstupe objaví v prípade, ak sa na vstup pripojí +24V DC. V prípade manipulátora je nastavená 

opačná možnosť, svorka B pripojená na +24V DC, takže log „1“ nastane v prípade spojenia vstupu 

z GND (platí aj pre PLC2).  Na vstupe PLC1 sú pripojené senzory S1 – S7 a S17, ktoré sú napájané 

24V DC a po aktivácii senzoru (zopnutie relé, prerušenie optickej alebo laserovej závory, priblíženie 

kovového objektu) sa jeho výstup uzemní a tým informuje PLC1 o svojom stave. Ostatné vstupy berú 

informácie z časovača 1, PLC2, ručného režimu a z riadiaceho pultu 1VC36. Na PLC1 je osadený 

rozširujúci modul AL2-4EYT (Kap. 6.1.5)  so štyrmi výstupnými tranzistormi PNP. Kolektory týchto 

tranzistorov sú pripojené na +24V DC a v prípade log „1“ vyslané PLC1 sa na výstupe Ex objaví +24V 

DC a tým sa aktivuje príslušná operácia. 

 

 Popis vstupov PLC1 

 

1  spustenie procesu upálenia, signál dostáva z riadiaceho pultu a informuje o zastavení 

 otočného stola 1VC36. 

2 – 4, 10 - 14 senzory S1 – S7 a S17 

5  informácia z čítačky impulzov, že suport (6) dosiahol nastavenú výšku zdvihu 

6  informácia z časovača 1 (Kap. 6.5), že uplynul nastavený čas státia krokového motoru 

  (suport (6)) 

7  informácia z PLC2, že je pripravený na odber elektrónky 

8  informácia o aktivácii ručného režimu 

9  aktivácia upaľovacieho procesu (možnosť aktivácie iba v ručnom režime) 

15  nezapojený 
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 Popis reléových výstupov PLC1 

 

1  nezapojený 

2  informuje riadiaci pult 1VC36, že upaľovací proces nebol dokončený v stanovenom 

  čase, aktivuje sa siréna NE008 (Kap. 6.9), indikácia na hlavnom panely „CHYBA“ 

3  informuje PLC2 o ukončení upaľovacieho procesu, deaktivuje sirénu NE008 v prípade 

  jej aktivity 

4  aktivácia a deaktivácia solenoidu 2 (čeľusť – suport (9)) 

5   aktivácia rýchlosti V1 suportu (6) (Kap. 6.8.1) 

6  aktivácia rýchlosti V2 suportu (6) 

7  aktivácia rýchlosti V3 suportu (6) 

8  aktivácia rýchlosti V4 suportu (6) 

9  aktivácia a deaktivácia reverzného chodu motoru (suport (6)) 

 

 Popis tranzistorových výstupov PLC1 

 

E1  aktivácia a deaktivácia upaľovacieho mechanizmu 

E2  vyradenie deliča impulzov (Kap. 6.6) z činnosti  

E3  aktivácia časovača 1 

E4  aktivácia a deaktivácia solenoidu 1 (suport (5)) 

 

 Komunikácia medzi PLC1 a PLC2 

  

 Obe PLC vykonávajú svoj proces nezávisle a medzi sebou komunikujú pomocou 2 bitovej I/O 

zbernice. Výstup 3 jedného PLC je pripojený na vstup 7 druhého PLC. Po zapnutí manipulátora sa 

všetky mechanické časti presunú do kľudovej polohy, ak sa v nich z poruchových príčin nenachádzajú. 

PLC1 spustí upaľovací proces a po jeho skončení vyšle signál PLC2, že je elektrónka pripravená na 

odobratie, a čaká na signál z PLC2, že bola elektrónka odobratá a pokračuje v procese upálenia ďalšej 

elektrónky. PLC2 presunie elektrónku do getrovacej cievky, následne vloží do dopravníka a presunie 

sa do pozície pre odber ďalšej elektrónky z upaľovacieho mechanizmu a informuje PLC1 

o pripravenosti odobratia. Proces sa opakuje. Z mechanického hľadiska vyhotovenia manipulátoru je 

proces presunu a getrovania elektrónky rýchlejší ako proces upálenia. Ak by bol proces presunu 

pomalší z dôvodu poklesu tlaku vzduchu v pneumatických suportoch 1 – 4, predĺženie doby 

getrovania, alebo by bol proces upálenia rýchlejší, PLC1 bude čakať na signál z PLC2, že je v pozícii 

pre odber elektrónky. 
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6.2.2  Schéma - PLC2 

 

 Schéma druhej časti manipulátora s PLC2 sa nachádza v prílohe P15. Na vstupe PLC2 sú 

pripojené senzory S8 – S15, ktoré sú napájané 24V DC a po aktivácii senzoru (zopnutie relé) 

informujú o polohe jednotlivých suportov (suport 1 až 4) manipulátora. Informácie na ostatných 

vstupoch pochádzajú z PLC1, ručného režimu a časovača 2. Na výstupoch 6 až 9 sú zapojené 

solenoidy, ktoré aktivujú pohyb suportov (3) až (6). 

 

 Popis vstupov PLC2 

 

1  informácia z časovača 2 o uplynutí nastaveného času getrovania 

2  senzor 15 

3, 15  nezapojené 

4  senzor 5 

5  aktivácia iskrenia (Kap. 6.9) 

6  informácia o aktivácii ručného režimu 

7  informácia z PLC1 o ukončení upaľovacieho procesu 

8 - 14  senzory S8 - S15 

 

 Popis výstupov PLC2 

 

1  nezapojený 

2  aktivácia a deaktivácia TT 

3  informuje PLC1, že PLC2 je pripravený na odber elektrónky 

4  aktivácia časovača 2 (spustenie procesu getrovania elektrónky) 

5  aktivácia a deaktivácia motoru dopravníka (suport (16)) 

6  aktivácia a deaktivácia solenoidu 3 (suport (4)) 

7  aktivácia a deaktivácia solenoidu 4 (suport (1)) 

8  aktivácia a deaktivácia solenoidu 5 (suport (3)) 

9  aktivácia a deaktivácia solenoidu 6 (suport (2)) 
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6.3 Popis PLC firmy Mitsubishi 

 

6.3.1 Stručný popis firmy Mitsubishi 

 

Firma Mitsubishi Electric vyvíja a vyrába takmer všetky druhy riadiacich jednotiek od malých 

riadiacich jednotiek, kompaktné a modulárne PLC, priemyselné modemy, frekvenčné meniče, 

servo/riadenie pohybu až po 

pokrokové roboty MELFA. Ďalej 

    Obr. 6.1 Logo firmy Mitsubishi Electric       vyvíja automatizačnú platformu iQ 

    pre jej vlastný koncept e-F@ctory, 

ktorý bol vyvinutý z ich vlastných skúseností a kompetencie ako celosvetovo sa angažujúceho 

výrobcu [7]. 

 

6.3.2 Základné vlastnosti PLC od firmy Mitsubishi 

PLC rady Alpha 2 približuje výhody malej riadiacej jednotky Alpha ešte viac k funkčnosti malých 

PLC. Kapacita programu 200 funkčných blokov a 15 nových funkčných blokov, vrátane aritmetických 

funkcií, výstupu PWM, rýchlej čítačky 1 kHz a zasielania SMS otvárajú spolu s rozsahom pracovných 

teplôt od -25 °C do +55 °C nové možnosti vo všetkých oblastiach automatizácie budov a priemyslu. 

Veľký displej s podsvietením pozadia ponúka rozsiahle možnosti zobrazenia, ako sú stĺpcové 

grafy a posúvajúci sa text. S prídavnými rozširujúcimi modulmi sa môže počet vstupov a výstupov 

zvýšiť o štyri digitálne/analógové vstupy alebo výstupy. 

Najdôležitejšie vlastnosti PLC: 

 

- Veľká kapacita programu - 200 funkčných blokov, alebo 5MB vnútornej pamäte 

- Výstupný modul s dvoma analógovými výstupmi 

- Veľký podsvietený LCD displej a prídavné HMI funkcie 

- Rozšírená možnosť komunikácie cez SMS a E-mail 

- Možnosť príjmu časového signálu (DCF77) 

- Možnosť programovania bez použitia PC pomocou tlačidiel 
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6.3.3 Dôvod použitia PLC AL2-24MR-D 

 

Pre realizáciu diplomovej práce bolo zvolené PLC od firmy Mitsubishi AL2-24MR-D, na základe 

nasledujúcich požiadaviek: 

 

• PLC rady Alpha 2 v sebe kombinuje radu komponentov ako 

sú relé, časovače, hodiny, počítadlo akcií, doba prevádzky, 

integrované hodiny, komparátor, regulátor, a mnoho ďalších 

spojené v jednom zariadení 

• Programovanie – PLC sa dá naprogramovať priamo 

z prístroja, alebo pomocou počítača s programom  Pneu 

Alpha Visual Logic version 2.20 (Kap. 7), čo je pohodlnejšie 

ako na prístroji 

• Rozširovacie moduly – pri zmenách komponentov zariadenia 

alebo doplnenie prídavných zariadení,  ktoré sú pri vývoji 

bežné, sa pridá analógový alebo digitálny  rozširovací modul. 

Výber je možný z viacerých modulov:  

• analógové  /  digitálne  vstupy   a   výstupy,   tranzistorové       Obr. 6.2a Multifunkčné PLC  

výstupy  s  otvoreným  kolektorom  a  výstupy  z  relé  pre                 Apha 2 

väčšiu zaťažiteľnosť 

• programovacie prostredie VLS – grafické prostredie 

nenáročné na obsluhu, možnosť programovať a spúšťať 

program aj pri PLC namontovanom priamo v zariadení, 

a sledovať tak chovanie celého zariadenia. Výhodou 

grafického prostredia je, že užívateľ nemusí vedieť 

programovací jazyk, stačí mu znalosť logických 

obvodov, poprípade si môže vytvoriť vlastné jedinečné 

funkčné bloky [7]. 

                                                                                                    Obr. 6.2b Rozširujúce moduly pre PLC 
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6.3.4 Technické parametre PLC 

 

• Napájacie napätie 24V DC (+20  -15%) 

• Maximálna doba prerušenia napájania 5ms 

• Maximálna prúdová špička 7A, maximálny príkon 6W 

• Stupeň krytia IP20 

• Pracovná teplota 0 – 55° 

• Rozmery 124,6 x 90 x 55 mm 

 

6.3.5 Charakteristika vstupov a výstupov 
 

• 15 digitálnych (z toho 8 analógových/digitálnych – I01 až I08) vstupov 

• Merací rozsah analógových vstupov 0 – 255 

• rozlíšenie 8 bitov – 10 000/256mV 

• reakčná doba 10ms 

• vstupné napätie 0 – 10V DC 

• vstupná impedancia min. 100k  

• presnosť ± 5% (0,5V DC) 

• indikácia stavu na LCD 

 

6.3.6 Technické údaje výstupov 
 

Reléové výstupy 

 

• spínacie napätie 250V AC alebo 30V DC 

• Minimálny vypínací prúd 8A (10A pre výstupy 110V AC) 

• životnosť 100 000 operácií pri 8A/240V AC (24V DC), 30 000 operácií pri 10A/110V AC 

• minimálny výkon 50mW (10mA pri 5V DC) 

• reakčná doba 10ms 

• indikácia stavu na LCD 
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Tranzistorové výstupy (rozširujúci modul AL2-4EYT) 

 

• otvorený kolektor 

• spínacie napätie 5 – 30V DC 

• menovitý prúd 1A/výstup (8-30V DC), 0,1A/výstup (5-8V DC) 

• minimálna záťaž 1mA 

• maximálna záťaž: odporová 0,125 A/24V DC (3,0W), induktívna 1 A/24 V DC (24W) 

• doba odozvy On/Off, Off/ON približne ≤ 1ms, zvyškový prúd ≤  0,1mA/30V DC 

• indikácia stavu na LCD 

 

6.3.7 Ostatné parametre 
 

• Plne programovateľný znakový 4-riadkový LCD, z rozlíšením 12x4 znakov 

• Až 200 funkčných blokov 

• Zabudovaná alebo prídavná EEPROM nevyžaduje batériu 

• Uchovanie dát 20 dní pri 25° (kondenzátorom) 

• Montáž skrutkami alebo upevnenie na 25mm DIN lištu 

• Celkový popis PLC, rozširujúcich modulov, softwarovej, hardwarovej a programovacej časti je 

popísaný v anglickom manuáli (na priloženom CD médiu). 

Obr. 6.3 Popis jednotlivých častí PLC rady Alpha 2 
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6.4 Napájacie zdroje 
 

 Celý manipulátor je napájaný dvoma impulznými 

DC zdrojmi napätia značky Traco Power. Vďaka dvom 

samostatným zdrojom, sa zmenší rušenie a kolísanie 

napätia v zariadení, pretože krokové motory a ich 

riadenie sú silným zdrojom rušenia. 

Zdroj s označením TXL 070-24S (SZ1) napája riadiacu 

časť krokových motorov. Druhý zdroj s označením TXL 

100-24S napája ostatné elektronické zariadenia pripojené     Obr. 6.4 Napájacie zdroje Traco Power 

v manipulátore. 

 

6.4.1 Základné technické parametre napájacích zdrojov 
 

Všetky parametre pochádzajú z [8]. 

 

Typové označenie   TXL 070-24S    TXL 100-24S 

Výstupný výkon   70W     100W 

Výstupné napätie   24V DC    24V DC 

Výstupný prúd   3.0A     4,5A 

Typ krytu (príloha P1)  E     J 

 

6.5 Budič krokových motorov 
 

 Krokové motory sú riadené pomocou budičov 

krokových motorov značky SMC. V manipulátore sú 

dva budiče typu SMC B30. Jeden riadi motor 

v dopravníku a druhý riadi vertikálny pohyb upaľovacej 

časti. Budič obsahuje niekoľko jumperov, ktorými sa 

nastavuje výstupný výkon a tým aj veľkosť krútiaceho 

momentu motora, ďalej sa dá nastaviť krokovanie 

a budenie motora. Schéma budiča SMC B30 je v prílohe 

č.4.               Obr.6.5 Budič SMC B30 
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6.5.1 Technické parametre budiča SMC B30 

 

 Maximálne pracovné parametre 

 

• Napájacie napätie: max. +40V 

• Pracovná teplota: 0 až 70° C 

• Výstupný prúd: 3A na jednu fázu motoru 

• Napäťové úrovne vstupných napätí: 0 až 5,5V 

  

Prevádzkový rozsah 

 

• Napájacie napätie: +12 až 34 V 

• Pracovná teplota: 0 až 70° C 

• Výstupný prúd: 3A na jednu fázu motoru 

• Napäťové úrovne vstupných svoriek: 0 až 5,5V 

• Maximálna frekvencia na vstupu STP: 15 kHz 

• Prúdový odber: závisí na nastavení jumperov T1 a T2 (prúd vinutiami) a na 

napájacom napätí. 

• Vstupy EN a M1 sú opatrené pull-down rezistormi 10k 

• Vstup RST je opatrený pull-up rezistorom 10k 

• Výstup MO, maximálne v aktívnom stave (L) 1mA, maximálne +5V v neaktívnom stave (H) 

 

Konektor 

 

• EN Vstup – povolenie. V úrovni L zakazuje výstupy do krokového motoru (enable) 

• M1 Vstup – voľba módu krokovania, podľa tabuľky 

• GND –  zem (ground) 

• DIR Vstup – smer otáčania (direction) 

• STP Vstup – krok sa vykoná po vzostupnej hrane (step) 

• + 5V Výstup – 5V maximálny povolený odber 100mA 

• RST Výstup – nulovanie SMC B30, aktívny v úrovni L (reset) 

• MO Výstup – počiatočná pozícia krokovania, aktívny v úrovni L (home position) 
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 Svorkovnica 

 

• oranžová – vstup kladného napájacieho napätia 

• modrá – vstup záporného napájacieho napätia 

• 2x svetlo šedá – výstup pre vinutie A krokového motora (PHA1, PHA2) 

• 2x tmavo šedá – výstup pre vinutie B krokového motora (PHA3, PHA4) 

 

LED 

 

• žltá – ak svieti, je dosiahnutá počiatočná pozícia krokovania 

• červená – ak svieti, bola prekročená prevádzková teplota, štandardne 170°C a výstupy do 

vinutia boli interne odpojené 

 

 Poistka - Modul SMCB30 je opatrený poistkou T6,3A alebo T10A. Poistka sa preruší iba v 

prípade veľkej poruchy, napríklad skratu napájacieho napätia alebo internej poruchy budiča 

 

 Upevňovacie otvory – sú určené pre skrutky M3. Plochy pod hlavou skrutky sú izolované od 

zapojenia, nie sú spojené s GND 

 

 Ďalšie informácie - Vstupy EN a M1 môžu byť využité iba v prípade, že jumpery EN a M1 sú 

rozpojené. Vstupy DIR a STP nemajú definovanú úroveň, ak nie sú zapojené, predpokladá sa vždy ich 

riadenie z nadriadeného systému. 

 Technické parametre pochádzajú z [9]. Schéma zapojenia sa nachádza v prílohe P2. 

 

6.5.2 Pracovné módy budiča SMC B30 

 

 Krokovanie 

 

 V tab. 6.3 sú popísané jednotlivé módy budenia pre krokový motor a ich nastavenie na doske 

SMC B30. 

M2 M1 Budenie (mód) Popis 

L L 2 - fázové celo krok,  4x krok s počiatočnej do počiatočnej pozície 

L H 1-2 - fázové 8x krok z počiatočnej do počiatočnej pozície 

H L 1 cestné 1-2 - fázové 16x krok z počiatočnej do počiatočnej pozície 

H H 2 cestné 1-2 - fázové 32x krok z počiatočnej do počiatočnej pozície 

 

Tab. 6.3 Módy vybudenia fáz krokového motoru 
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 Jumpery M1 a M2, zasunutím jumperu je vysoká logická úroveň (H). Vstup M1 je spojený s 

jumperom M1. Ak má byť externe ovládaný, musí byť rozpojený jumper M1. Vstupom M1 môže 

nadriadený systém voliť medzi dvoma režimami krokovania, v závislosti na polohe jumperu na pozícii 

M2. Bližšie informácie o funkcii a nastavení krokovania a grafov dostupné z katalógového listu IO 

TB6560  [10] str. 10 – 12 (na priloženom CD médiu). 

 Pre manipulátor (suport 6) bolo nutné nastaviť krokovanie 16x, aby bola dosiahnutá vysoká 

presnosť a jemnosť budenia krokového motora, pretože zdvih suportu 6 sa meria a nastavuje 

v desatinách milimetra, aby bola pracovná činnosť upaľovacieho procesu čo najpresnejšia, a aby motor 

pri zmene smeru otáčania nebol veľmi namáhaný. Najvyššie krokovanie 32x motora nebolo nastavené 

kvôli pomalšej rýchlosti motora.  Pre manipulátor je krokovanie 16x dostatočné pre správnu funkčnosť 

a rýchlosť procesu. 

 Pre dopravník (suport 16) bola tiež nutná veľká presnosť krokovania, aby bolo zabezpečené 

presné zastavenie a dostatočná rýchlosť, je budič nastavený na 16x krokovanie. 

 

 Prúdový úbytok 

 

 V tab. 6.4 sú uvedené módy a v prílohe P4 je graf prúdového úbytku pre krokový motor. Ak je 

nastavené 0% tak pri vzostupnej hrane vstupného signálu na STP, sa motor prúdovo vybudí na 

stanovenú prúdovú úroveň NF (v závislosti na nastavenom krokovaní a poradí vstupného signálu), 

ktorá sa v závislosti na čase nepatrne zmenší na hodnotu RNF a po ďalšej vzostupnej hrane signálu sa 

opäť vybudí na ďalšiu úroveň, kde sa opäť v závislosti na čase nepatrne zmenší. Ak je nastavený 

100% prúdový úbytok, tak po vzostupnej hrane vstupného signálu sa motor vybudí na stanovenú 

prúdovú úroveň, ale okamžite sa začne prúdové vybudenie zmenšovať. Nastavením prúdového úbytku 

je možné docieliť menšieho zahrievania motoru, ale tiež zmenšenie krútiaceho momentu. Bližšie 

informácie o prúdovom úbytku vrátene grafov dostupné z kat. listu TB6560 str. 14 – 17. 

 

D2 D1 Prúdové vybudenie Popis 

L L Základné 0% vypnuté 

L H 25%   

H L 50%   

H H 100% plný prúdový úbytok 

 

Tab. 6.4 Módy prúdového úbytku 

 

 Pre manipulátor (suport 6) a aj upaľovací mechanizmus (suport 16) bol experimentálne 

nastavený 100% prúdový úbytok, pri dostatočnom krútiacom momente a minimálnom zahriatí 

krokových motorov. 
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 Krútiaci moment 

 

 Pre rôzne druhy krokových motorov je nutné nastaviť výstupný prúd tečúci do jednotlivých 

fáz.  Tab. 6.5 popisuje nastavenie výstupného prúdu. Pre suport (6) je nastavené 1,5A a pre suport (16) 

je nastavené 2,25A na vinutie. 

   

T2 T1 Prúdový koeficient Popis 

L L 100% 3A na fázu 

L H 75% 2,25A na fázu 

H L 50% 1,5A na fázu 

H H 20% 0,6A na fázu 

  

Tab. 6.5 Výstupný prúd pre krokový motor 

 

 V prílohe P3 je časť katalógového listu integrovaného obvodu TB6560, kde je zobrazený 

priebeh krokovania 32x pre obe fázy krokového motoru. Na ose X je počet krokov (impulzov na vstup 

CLK obvodu TB6560) a na ose Y je veľkosť točivého momentu  pre krokový motor v (%). 

 

 Popis k  P3 

 

 CLK – vstupný signál (vstup STP na SMC B30)   

 MO – počiatočná pozícia krokovania 

 IA – výstupný prúd pre fázu A 

 IB – výstupný prúd pre fázu B 

 tx – poradie signálu 

 

 

 Príloha P4 obsahuje grafy prúdového úbytku v závislosti na nastavení. Osa X predstavuje 

šírku jedného impulzu vstupného signálu, osa Y je veľkosť prúdového vybudenia. 

 

 Popis k P4 

 

 fchop – jeden impulz vstupného signálu 

 OSC – vnútorný oscilátor integrovaného obvodu TB6560 

 NF – dosiahnutá nastavená úroveň prúdového vybudenia 

 RNF – konečná úroveň prúdového vybudenia (vzostupná hrana ďalšieho vstupného impulzu) 

 MDT – zmena rýchlosti klesania prúdového úbytku 
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6.6 Analógový prevodník U/f 

 

 Prevodník SofCon VFC01 (Obr. 6.6a) je 

určený pre priemyselné riadiace, regulačné 

a meracie systémy. Prevádza vstupnú analógovú 

veličinu na impulzy, ktorých frekvencia je priamo 

úmerná hodnote veličiny. Pomocou jumperov sa dá 

nastaviť vstupná veličina napätie alebo prúd. 

Prevodník U/f je stabilný s lineárnym  prevodom. 

Frekvencia    je    od   výroby  presne  nastavená.      Obr. 6.6a Analógový prevodník U/f VFC01 

Impulzy z prevodníku môžu ísť na výstupný spínač 

priamo alebo cez delič impulzov. Deliaci pomer sa dá nastaviť od 1:2 až 1:4096, vstupné napätie 0 – 

10V DC a výstupná frekvencia 0 – 4kHz. Ďalej sa dá nastaviť charakter tranzistorového spínača 

s otvoreným kolektorom typu N alebo P. 

 Technické parametre, vrátene jednotlivých nastavení prevodníka sú popísané v [11]. 

 

 Pre účely manipulátora bolo nutné nastaviť ako vstupnú 

veličinu napätie. Deliaci pomer bol napevno nastavený 1:2. 

Záťažový rezistor výstupu a samotný výstup bol nastavený na 

„N“ s napäťovou hodnotou pre TTL (Obr. 6.6b). Nábeh výstupnej 

frekvencie je pre suport 6 nastavený skokovo (2ms), kvôli 

potrebnému rýchlemu rozbehu motora a pre dopravník postačí 

rozbeh 300ms. 

 

 Prevodníky bolo nutné doplniť rezistorom (R*) o hodnote 

1,2M  (Obr. 6.8), aby bolo zaručené úplné zastavenie motoru. 

Bez rezistoru sa motor aj po zastavení veľmi  nepatrne pohyboval,        Obr.6.6b Zapojenie výstupu U/f 

čo bolo spôsobené rušením 

a nedokonalosťou prevodníka. Ďalej bolo 

nutné na výstupné svorky (X2) pripojiť 

kondenzátor 1µF, aby sa zabránilo 

prípadnému rušeniu. (kondenzátor 1µF je 

pripevnený zo spodnej strany DPS; je 

zakreslený na schéme manipulátora, 

príloha P14). Na obr. 6.6c je červenou  

farbou  zakreslený pridaný rezistor R*.           Obr. 6.6c Vrchná strana DPS prevodníka s pridaným R* 
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6.7 Časovač a čítačka impulzov 

 

 Na manipulátore sú umiestnené dva časovače CT14-PR-T3 od firmy ZM electronic. Prvým 

časovačom sa nastavuje čas státia upaľovacieho mechanizmu (viz. Kap. 4.1, Obr. 4.1, E → F). 

Druhým časovačom sa nastavuje dĺžka času potrebného na správne getrovanie elektrónky. Dĺžka 

závisí na druhu elektrónky, a na výstupnom výkone VF generátora umiestneného na 1VC36. Ak sa 

zvýši výkon generátora, je potrebné skrátiť čas getrovania. Ak je krátky čas tak sa elektrónka 

nezgetruje  a na jej vrchu sa nevytvorí zrkadlovitý povlak. Čas na oboch časovačoch sa nastavuje 

pomocou BCD prepínača pripojeného priamo na časovač. Po ubehnutí nastaveného času, časovač 

aktivuje relé na svojom výstupe. 

 Presné technické parametre časovača a jednotlivé možnosti použitia a nastavenia sú uvedené v 

[12] (na priloženom CD médiu). 

 

 Čítačkou impulzov CT14-PR-C2 sa snímajú 

impulzy z krokového motora (suport 6) na upaľovacej 

časti a po nastavenom počte impulzov sa motor zastaví. 

Impulzy  do  budiča  pre  krokový  motor sú vedené    Obr. 6.7 Čítačka impulzov CT14-PR-C2 

najskôr   do   deliča  impulzov   (Kap. 6.6) tak,  aby  

nastavená hodnota na čítačke zodpovedala zdvihu motoru v mm. Hodnota počtu impulzov sa nastavuje 

pomocou BCD prepínača (viz. Obr. 6.7 vľavo). 

 Technické parametre čítačky sú uvedené v [12] (na priloženom CD médiu). 

 

6.7.1 Technické parametre časovača a čítačky impulzov 

 

 Väčšina technických parametrov sú pre tieto zariadenia takmer rovnaké, pretože elektronické 

vyhotovenie sa líši len druhom použitia. 

  

• Napájacie napätie – 24V DC 

• Odber prúdu – 50mA (čítačka impulzov), 60mA (časovač) 

• Zaťažiteľnosť výstupného relé – 48V / 1A 

• 4 - miestny LED display  

• Vstup časovača – ovládacím napätím 24V DC, bez napäťovým kontaktom 

• Vstup čítačky – od riadenia oddelený optočlenom, max. vstupná frekvencia 10kHz, vstupné 

napätie nastaviteľné 5 – 24V DC 

• Zálohovanie – stav a nastavené parametre sú pri výpadku napájania zálohované zabudovanou 

EEPROM pamäťou po neobmedzenú dobu 
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6.8 Delič impulzov 

 

 Delič impulzov bol navrhnutý z dôvodu prepočtu nastavenej hodnoty na čítačke impulzov 

(Kap. 6.5) a výstupných impulzov z meniča U/f pre krokový motor upaľovacieho mechanizmu (suport 

6). 

 Základom deliča impulzov je integrovaný obvod CMOS 4024 [13] zapojený do obvodu podľa 

schémy v prílohe P7 a DPS je v prílohe P8. Obvod môže byť podľa katalógových údajov napájaný 

maximálne 15V DC, preto bolo potrebné použiť 12V Zenerovu diódu na začiatok obvodu, aby bolo 

zaistené spoľahlivé napájanie, pretože zdroje použité v manipulátore majú výstupné napätie 24V DC. 

Deliaci pomer je možné nastaviť od 1:2 až po 1:128. Vstup (IN) deliča je pripojený na pin 1 IO1 cez 

tranzistor T1, tranzistor T2 zapojený paralelne k T1 je blokovací. Privedením log „1“ na vstup RI sa 

T2 otvorí a uzemní pin 1 IO1, a tým vyradí vstup IN deliča, takže obvod nereaguje na impulzy na 

vstupe. Výstupný deliaci pomer sa nastavuje pomocou jumperu a výstupný signál ide cez T3 

s otvoreným kolektorom na svorku OUT. Svorka RO je určená ako nulovacia pre čítačku impulzov 

(Kap. 6.5). Delič je nastavený na deliaci pomer 1:16. Rozpis súčiastok je uvedený v tab. 6.8 

 

Označenie Typ   Označenie Typ   Označenie Typ 

IO1 CMOS 4024   R6 10kΩ   D1 ZD12V 

R1 1kΩ   R7 560Ω   R* 560Ω 

R2 4,7kΩ   3xKonektor MLK132-3,5-V   C1 100µF/16V 

R3 10kΩ   R8 10kΩ   C2 220nF 

R4 47kΩ   R9 10kΩ   C3 100nF 

R5 6,8kΩ   R10 560Ω   T1-T4 BC337 

 

Tab. 6.8 Rozpis súčiastok deliča impulzov 
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6.9 Teslov tranzistorový transformátor 

 

 Pre technologický postup preiskrenia kontaktov (Kap. 2.2g) bolo 

nutné realizovať zdroj s vysokým výstupným napätím pri vysokej 

frekvencii. Návrh tranzistorového TT bol prevzatý zo súhlasom autora  

[14] a mierne upravený pre účely manipulátora.  

 Na obr. 6.9 je konštrukcia TT. Konštrukcia (7) je pripevnená na 

dopravníku. TT sa skladá z riadiacej časti (1), v ktorej je umiestnená DPS 

elektroniky. Červenou farbou sú označené diely, ktoré sú umiestnené 

vnútri konštrukcie. Cievka TT sa skladá z primárneho vinutia (2) 

a sekundárneho vinutia (4). Na vrchu sekundárneho vinutia je pripevnená 

dlhá skrutka (4), na ktorej sa vytvárajú iskry a následne preiskrujú 

kontakty elektrónky. Pomocou ventilátoru (5) sa chladí cievka TT 

a prúdením vzduchu zvyšuje aktivitu iskier. Cievka a ventilátor sú 

pripevnené na vnútornej nosnej konštrukcii (6).  

  

 

 

 

 

 

Technické parametre vinutia TT                         Obr. 6.9 Konštrukcia TT 

                  

L1 – primárne vinutie L2 – sekundárne vinutie                      

25 závitov drôt ф0,125mm lakovaný 
drôt ф2,5mm izolovaný na priemere ф57,5mm 
na priemere ф86,5mm výška návinu l-465mm 
výška návinu l-92mm 

Výpočtové hodnoty: 
Výpočtové hodnoty: L-80mH 
L-35uH cca 3400 závitov 
I-5,8A pri 250kHz ;320V (prúd tečúci cievkou) 225kHz rezonančná frekvencia 
Xl-55 Ohm pri 250kHz (indukčný jalový odpor) 

(prakticky je výkonový generátor  
I-7,3A pri 200kHz naladený na 250kHz +- 10kHz) 
Xl-44 Ohm pri 200kHz 

 



  32 
 

6.9.1 Princíp činnosti TT 

 

 Základom riadenia  TT je obvod IR2153, ktorý pracuje v push-pull output režime. Push-pull 

output je typ dvojčinného výstupu digitálneho elektronického obvodu. Tvorí ho dvojica výkonových 

tranzistorov MOSFET [15] zapojených do série. Jeden tranzistor spína výstup voči napájaciemu 

napätiu a druhý spína výstup voči zemi. Bod v ktorom sú tranzistory spojené , predstavuje samotný 

výstup obvodu. Obvod budiaci tranzistory  je zapojený tak, že v ustálenom stave je otvorený vždy len 

jeden z tranzistorov, čím je definovaná logické úroveň výstupu [16]. Cievka TT bola vytvorená na 

rezonančnú frekvenciu ~225kHz a samotný obvod je možné regulovať od 210 do 270kHz. 

 Na obr. 6.9.1 je graf push-pull ourput režimu obvodu IR2153. Po pripojení napájacieho 

napätia UCC (štart iskrenia) sa začne nabíjať kondenzátor CT cez rezistor RT. Po nabití na tretinu UCC sa 

spustí vnútorný časovač, ktorý po prejdení času td aktivuje výstup LO obvodu. Ak je kondenzátor 

nabitý na dve tretiny VCC , výstup LO sa deaktivuje, spustí sa vnútorný časovač a po prejdení času td sa 

aktivuje výstup HO, kondenzátor CT sa začne vybíjať a po dosiahnutí tretiny UCC sa opäť spustí 

časovač a proces sa opakuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.9.1 Push-Pull output režim 

 
 Popis k obr. 6.9.1 

 

UCC (V)  napájacie napätie obvodu  

RT ( )  vstupný rezistor oscilátora (R13 + P1 TT) 

CT (pF)  vstupný kondenzátor oscilátora (C8 TT) 

LO   výstup obvodu IR2153 

HO   výstup obvodu IR2153 

T (µs)  perióda 

td (µs)  oneskorenie aktivácie výstupu (death time)  

Um   veľkosť napätia 

t   priebeh v čase 
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6.10 Regulátor rýchlostí 

 

 Regulátor rýchlostí pre krokový motor (suport 6) bol vyvinutý kvôli potrebe regulovať štyri na 

sebe nezávislé rýchlosti a k jednoduchej obsluhe nastavenia. Piata rýchlosť je určená pre regulovanie 

rýchlosti motora v dopravníka (suport 16). Zmenou programu by bolo možné rýchlosti regulovať aj 

pomocou PLC1, ale bolo by to pre obsluhu zariadenia zložité, tak bolo potrebné navrhnúť obvod, 

ktorý by bol veľmi jednoduchý na obsluhu a nastavenie. 

 Schéma regulátoru je v prílohe P11 a DPS v prílohe P12. Obvod vo svojej podstate je veľmi 

jednoduchý. Napájacie napätie bolo nutné upraviť z 24V na 10V napäťovou referenciou TL431, 

pretože prevodník U/f dokáže spracovať vstupné analógové napätie len v rozsahu 0 – 10V DC.  

 

 Popis konektorov 

 

 MLK1  napájacie napätie 24V DC 

 MLK2  štart/stop upaľovacieho mechanizmu (vstup Š/S U) 

 MLK3  výstup regulácie dopravníka (pripojené na vstup U/f 2) 

 MLK4  štart/stop dopravník (vstup Š/S D) 

 MLK5  výstup regulácie upaľovacieho mechanizmu (pripojené na vstup U/f 1) 

 V1 – V4 prepínanie rýchlostí; rýchlosti prepína PLC1, pričom je programom nastavené,

   aby bola aktívna vždy len jedna rýchlosť 

 VD  rýchlosť pre motor dopravníka 

 

* súčiastky dodatočne osadené zo spodnej strany DPS 

Označenie Typ Označenie Typ Označenie Typ 

R1 470  R16 560  D* ZD12V 

R2, R8 - R11, R14 4,7k  R* 47k  T1 BC337 

R3 1,5k  P1 - P5 2,2k /N T2, T3 BS170 

R4 - R7, R12, R13, R17 2,2k  D1 TL431 5x konektor MLK 

R15 10k  D2 - D9 1N4148     

 

Tab. 6.10 Rozpis súčiastok regulátoru rýchlostí 
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6.10.1  Princíp činnosti regulátora 

 

 Regulácia rýchlosti dopravníka 

 

 Motor dopravníka je v kľudovej polohe zastavený. Aby bolo zaistené státie motora, je 

potrebné aby bol vstup Š/S D deaktivovaný (nesmie byť pripojený na GND), T3 bude otvorený 

pomocou pull-up rezistoru R12 a na výstupe U/F 2 bude nulové napätie. Po aktivácii vstupu Š/S D 

(spojenie vstupu Š/S D s GND) sa T3 uzavrie a na výstupe U/F 2 sa objaví napätie nastavené 

rezistorom R13 a potenciometrom P5, a motor dopravníka sa rozbehne nastavenou rýchlosťou VD. 

 

 Regulácia a zmena rýchlostí upaľovacieho mechanizmu 

 

 V kľudovej polohe je motor mechanizmus zastavený. Zo schémy (P11) a z tab. 6.10.1 

vyplýva, že ak je na vstupe Š/S U log „0“ motor sa nebude pohybovať, aj keď bude na vstupoch V1 – 

V4 log „1“. Vstupy V1 – V4 sú riadené programom v PLC1. Po privedení log „1“ na vstup Š/S 

U a jedného zo vstupov Vx bude na výstupe U/f 1 napätie 0 – 10V DC nastavené deličom tvoreného 

rezistorom R4 – R7 a potenciometrom P1 – P4. Rezistormi R4 – R7 sa nastavuje maximálne napätie 

jednotlivých rýchlostí na výstupe U/f 1, ktoré sa dá nastaviť od 6,8V až 10V. 

 

Vstup Výstup [V] 

Š/S U V1 V2 V3 V4 U/f 1 Nastavenie 

0 X X X X 0 X 

1 0 0 0 0 0 X 

1 1 0 0 0 0 - 10V P1 

1 0 1 0 0 0 - 10V P2 

1 0 0 1 0 0 - 10V P3 

1 0 0 0 1 0 - 10V P4 

  

Tab. 6.10.1 Pravdivostná tabuľka regulátora rýchlostí 

 

 Popis k tab. 6.10.1 

 

Š/S U  štart/stop upaľovacieho mechanizmu (log „0“ = +24V DC, log „1“ = odpojené) 

V1 – V4 vstupy prepínania rýchlostí (log „0“ = odpojené, log „1“ = GND) 

U/F 1  výstup regulácie upaľovacieho mechanizmu 

P1 – P4  potenciometre na nastavenie výstupného napätia 0 – 10V DC 
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6.11  Úprava sirény NE008 

  

 Siréna NE008 sa spustí v prípade, že upaľovací proces trvá dlhšie ako pretočenie otočného 

stola 1VC36 o jednu pozíciu. Po stlačení tlačidla STOP sa siréna vypne, ale zároveň sa rozsvieti LED 

dióda LD1, ktorá stále upozorňuje na chybu. 

 Sirénu bolo nutné upraviť a doplniť. Na obr. 6.11 je schéma upravenej sirény a rozpis 

súčiastok v tab. 6.11. Červenou farbou sú označené úpravy. Siréna pracuje s maximálnym vstupným 

napätím 12V, preto bolo nutné napájaciu časť doplniť stabilizátorom 12V, pretože celý manipulátor je 

napájaný 24V DC. Dióda D3 je ako ochrana proti opačnému zapojeniu vstupného napätia. Výstupný 

reproduktor bol doplnený výkonovým rezistorom R7, aby chránil reproduktor pred vyšším napájacím 

napätím. Obvod pre vypnutie sirény je riadený tyristorom Ty1.  IO US1 je napájaný cez pull-up 

rezistor R8. Po stlačení tlačidla STOP tyristor uzemní pin 8 (napájanie integrovaného obvodu ) IO 

US1 a rozsvieti sa dióda LD1. Aby bola siréna opäť aktívna, je nutné odpojiť ju od napájacieho 

napätia, čo zabezpečuje PLC1, ktorý sirénu aktivuje a vypína. 

Obr. 6.11 Schéma upravenej sirény NE008 

 

Označenie Typ Označenie Typ Označenie Typ 

US1, US2 ULY 7855 C1 22 F/16V R9 2,2k  

T1 TIP 127 C2, C3, C4 10nF R10 330  

D1 1N4148 P1 47k  C5 22nF 

D2 1N4002 US3 7812 C6, C7 100nF 

R1, R3, R5 10k  D3 1N4148 LD1 5mm červená LED 

R2 75k  Ty1 P102 Tl. spínacie tlačidlo 

R4 56k  R7 100  /2W     

R6 4,7k  R8 680  
  

 

Tab. 6.11 Rozpis súčiastok sirény NE008 
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6.12 Ručný režim manipulátora 

 

 Po zmene nastavení manipulátora, pre iný typ elektrónky, je nutné nastaviť jednotlivé časti 

a úseky zariadenia. Ovládanie ručného režimu je umiestnené vedľa mechanickej a upaľovacej časti, 

aby obsluha videla aká operácia prebieha na manipulátore a či je vykonávaná správne. Ak nie, tak je 

potrebné nastaviť správny chod cyklu. 

 Po aktivácii prepínača KNX ručného režimu (umiestnený na schéme PLC1) sa v PLC1 

aktivuje časť podprogramu, ktorou je možné ovládať manipulátor po jednotlivých krokoch pomocou 

tlačidiel a prepínačov. Program v PLC2 sa zablokuje, aby nedošlo k nežiaducim posunom suportov. 

V prílohe P13 je schéma ručného režimu. Činnosť ručného režimu je jednoduchá, pretože prepínačmi 

KNX1 - 6 a tlačidlom TL2 sa ovláda len posuv jednotlivých suportov manipulácie a upaľovacieho 

mechanizmu. 

 

 Popis funkcie prepínačov, tlačidiel a LED diód 

 

 KNX1  vysúvanie a zasúvanie suportu 5 - upaľovací mechanizmus 

 KNX2  otváranie a zovretie čeľuste (suport 9) – uchopenie a pustenie elektrónky pri 

   upaľovaciom procese 

 KNX3  otváranie a zovretie čeľuste (suport 4) – uchopenie elektrónky pri vyberaní s

   upaľovacieho mechanizmu, a pustenie do dopravníka 

 KNX4  vertikálny pohyb suportu 2 – predávací suport 

 KNX5  vertikálny pohyb suportu 3 – getrovací suport 

 KNX6  horizontálny pohyb suportu 1 – presúvací suport 

 TL2  aktivácia upaľovacieho procesu  

 TL3  iskrenie – aktivuje TT 

 LED1  indikácia kolízie premiestňovacieho mechanizmu s upaľovacím (ak sú oba 

   suporty 2 a 3 v spodnej pozícií) 

 LED2  indikácia aktívneho stavu ručného režimu 

  

 

Označenie Typ Označenie Typ 

LED1 5mm červená KNX1 - KNX6 dvojitý prepínač KNX 

LED2 5mm červená TL2, TL3 spínacie tlačidlo 

D2 - D7 1N4148 R1, R2 2,2k  

 

Tab. 6.12 Rozpis súčiastok ručného režimu 
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7 Riadiaca časť manipulátora 

 

7.1 Popis programu Pneu Alpha Visual Logic  

 

 Program v PLC je možné prirovnať k zapojeniu konvenčných 

zariadení. Zatiaľ čo časovače, časové relé, čítačky impulzov, indikačné 

svetlá a iné, sú navzájom prepojené a môžu zaberať priveľa miesta, 

pomocou PLC a programu sa dajú nahradiť jediným zariadením.  

 Vďaka grafickému prostrediu sa užívateľ nemusí učiť 

komplikované programovacie jazyky, ale postačí mu znalosť logických 

obvodov. Naprogramovaním funkčných blokov je možné zjednodušiť 

i zložité úlohy riadenia. 

 Funkčný blok má jeden alebo viac analógových alebo 

digitálnych vstupov a výstupov. Vstupné signály sú načítané 

a spracované podľa funkcie a výsledkom je výstupný signál bloku. 

                Obr. 7.1 Príklad použitia 

                                    logického bloku OR 

7.1.1 Základné logické funkcie 
 

 Pri navrhovaní elektroinštalácie spínacími prvkami nie je nutné programovať všetky bloky. 

Väčšina základných blokov je priamo implementovaných priamo v programe. 

 Pri programovaní nezáleží na tom či funkčný blok má viac vstupov ako je potrebné, program 

vyhodnotí len zapojené a na ostatné neberie ohľad. 

             Schéma     Funkčný blok         LCD 

Funkčný blok AND 

- Sériové zapojenie spínacích prvkov 

- Všetky spínače musia byť riadené, aby sa 

uzavrel obvod 

 

Funkčný blok OR 

- Paralelné zapojenie spínacích prvkov 

- Stačí aby bol jeden spínač riadený, aby sa 

uzavrel obvod 
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             Schéma     Funkčný blok         LCD 

Funkčný blok NAND 

- Paralelné zapojenie rozpínacích prvkov 

- K prerušeniu obvodu musia byť riadené 

všetky rozpínacie prvky 

 

Funkčný blok NOR 

- Sériové zapojenie rozpínacích prvkov 

- K prerušeniu obvodu postačí jeden riadený 

rozpínací prvok 

 

Funkčný blok Exclusive OR (XOR) 

- Obojsmerný okruh 

- k uzavretiu obvodu je nutné, aby bol iba 

jeden spínací prvok riadený 

 

Funkčný blok NOT (invertor) 

- invertovanie logického stavu. Ak je 

riadený, tak sa obvod preruší, a ak nie je, 

tak je obvod uzavretý 

 

7.1.2 Rozšírené logické funkcie 
 

 Bližší popis ostatných rozšírených logických funkcíi programu ako vlastný boolovský blok, 

SET/RESET blok, pulzný blok, oneskorovací blok, generátor a iné, spolu s ich presným popisom sú 

uvedené v Programovacom manuáli na str. 25-27. (na priloženom cd médiu) 
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7.2 Programovacie prostredie 
 

 Program Pneu Alpha Visual Logic (ďalej len VLS) je softwarový prostriedok 

k naprogramovaniu automatov Alpha. Software beží pod všetkými 32-bitovýmy Windows od 95 až po 

XP. Program bol navrhnutý najmä s ohľadom na dosiahnutie maximálneho výkonu a užívateľskej 

prístupnosti, mnoho funkcií a vlastností je preto možné zistiť intuitívne alebo pomocou nápovedí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.2 Programovacie okno VLS 

 

 Popis k obr. 7.2 

 

1 štandardná lišta 

2 kresliaca lišta 

3 riadiaca lišta 

4 lišta nástrojov 

5 nástroj „Wire“ (kreslenie spojov) 

6 nástroj „User Func“ (vytvorenie vlastnej funkcie) 

7 programovacie okno 

8 bloky programu 

9 stavová lišta 
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 Pracovné prostredie VLS a popis jej základných častí je na obr. 7.2. Štandardná lišta (1) 

ponúka možnosť nastaviť VLS podľa potrebných parametrov. Vytvorenie, otvorenie a uloženie 

programu, vytlačiť vytvorený program a mnoho ďalších funkcií. Pod štandardnou lištou sa nachádza 

kresliaca lišta (2), pomocou ktorej sa dajú do programu nakresliť základné geometrické tvary 

a možnosť zmeniť ich farbu. Pomocou riadiacej lišty (3) sa dá program nahrať, skopírovať alebo 

porovnať z PLC. Ďalej obsahuje možnosť simulovať funkciu programu alebo simulovať program 

priamo v PLC, čo umožňuje sledovať jednotlivé akcie prebiehajúce v reálnom čase. Na ľavom paneli 

sa nachádza lišta nástrojov (4), kde je možné vybrať jednotlivé funkcie programu, vstupné a výstupné 

bloky, logické funkcie a možnosť vytvoriť si vlastné logické bloky. Po aktivácii nástroja „Wire“ (5) je 

možné bloky elektricky spojiť. Vytvorenie vlastnej funkcie a možnosť ľubovoľne ju popísať a priradiť 

jej obrázok indikácie rôznych stavov funkcie, je možné spustiť nástrojom „User Func“ (6). Do 

programovacieho okna (7) sa vkladajú jednotlivé bloky (8). Obr. 7.2 zobrazuje aktívny stav simulácie. 

Modrá farba znázorňuje log „0“ a červená farba log „1“ na spojoch. Niektoré bloky môžu zobrazovať 

vlastný stav aktivity, ukazujú odpočítavanie času alebo hodnoty analógovej veličiny. Stavová lišta (9) 

zobrazuje aktuálne využitie pamäte a typ daného PLC. 

 

7.3 Program manipulátora 

 

 V prílohe P16 je zobrazená časť programu do PLC1. Zostavenie programov v oboch PLC si 

vyžiadalo veľa hodín simulácii na PC, kým mohla byť prvá verzia nahratá do PLC a testovaná priamo 

na manipulátore. Niektoré časti manipulátora museli byť pri testovaní demontované aby nedošlo 

k poškodeniu mechanických alebo elektromechanických prvkov alebo k vážnemu zraneniu obsluhy, 

pretože pneumatické suporty dokážu vyvinúť silu úmernú tlaku vzduchu dodávaného do manipulátora, 

čo je 8 – 9 atmosfér. Funkčnosť programu sa vyvíjala postupne a časom bolo doplnených niekoľko 

prvkov a senzorov, bez ktorých by nebola správna funkčnosť manipulátora zaručená. Vďaka reálnej 

simulácii programu priamo v PLC bolo možné na PC sledovať chovanie jednotlivých funkcií 

programu, odstránenie nepredvídateľných operácií a zaručiť bezpečnosť zariadenia, a tým docieliť 

správny chod všetkých technologických procesov v stanovenom čase. Veľa jednotlivých operácií 

programu a tým aj celého manipulátora bolo nutné zistiť experimentálne a simuláciou, nastaviť 

a prispôsobiť manipulátor, aby ho bolo možné jednoducho a rýchlo nastaviť na iný typ elektrónky. 
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7.4 Výstrahy a informácie zobrazené na PLC 

 

 Keďže má PLC veľký LCD, bolo možné po úprave programu zobrazovať stav, činnosť 

a chyby manipulátora, ktoré pri činnosti môžu nastať. Na obr. 7.4 je zobrazená informácia o stave 

manipulátora. 

 

 

 

 

Obr. 7.4 Vzor zobrazenej informácie na LCD 

 

7.4.1 Informácie zobrazované na LCD PLC1 

 

VYNECHAVAM  Po prvom zapnutí manipulátora sa vytvorí jeden štartovací impulz.  

         PRVE   Program je nastavený tak aby tento impulz  ignoroval a zobrazil to 

  PRETOCENIE  na LCD. 

 

  CAKAM NA   Informuje o stave manipulátora, ktorý skončil operáciu upálenia a  

OTOCNY STOL  čaká kým sa otočný stôl 1VC36 dostaví do pozície, zastaví a vyšle 

    signál PLC1. 

 

IGNORUJEM   Ak sa na otočnom stole nachádza pertinaxový kolík (Obr. 3.1 - 17),  

   POZICIU!   z dôvodu neosadenia, alebo zničenia elektrónky počas čerpacieho 

    procesu. 

 

UPALUJEM !!  Po aktivácii suportu 5 a vysunutí upaľovacieho mechanizmu. 

 

 UPALENE !   Po upálení čerpacej časti elektrónky čaká PLC1 na signál z PLC2 

CAKAM NA   o odobratí elektrónky 

     PLC2 

 

 PRESUN DO   PLC1  prijalo  signál  z  PLC2  o  odobratí  elektrónky  a vracia  sa  do 

VYCHODZEJ   počiatočnej pozície. 

   POZICIE 

 

RUCNY REZIM  Aktívny stav ručného režimu. 
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RUCNY POSUV  Informácia o presunu suportu 6 smerom hore v ručnom režime 

  SUPORTOM  

 

STOP OT. STOL  Informácia oznamuje, že otočný stôl 1VC36 je pripravený na  

 UPALUJEM !!  pretočenie, ale program manipulátora tomu zabránil, pretože proces 

KRATKY CAS  upálenia ešte neskončil.  

 OTOC. STOLA 

 

    POZOR !!!   Informácia sa zobrazí v prípade zlyhania obsluhy, keď je upaľovací 

KOLIZIA STOL  mechanizmus vysunutý (suport 5 v P.P) a otočný stôl 1VC36 dostane 

 UPALOVAK!!  príkaz na pretočenie o jednu pozíciu. 

 (RUC. REZIM) 

 

7.4.2 Informácie zobrazované na LCD PLC2 

 

RUCNY REZIM  Aktívny stav ručného režimu. 

 

     START   Po vložení elektrónky do dopravníka presun o jednu pozíciu a  

DOPRAVNIK   aktivácia TT. 

+ ISKRENIE 

 

##### ks   Počet kusov vytvorených v ručnom režime od spustenia manipulátora. 

##### ks    Počet kusov vytvorených v automatickom režime od spustenia  

    manipulátora. 

 

   ##### ks   Celkový počet kusov vytvorených od zavedenia 1VC36 do aktívnej  

+ ##### tis. ks   výroby. 

+ ##### mil. ks 
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8 Záver 

 

 Úlohou tejto diplomovej práce bolo navrhnúť elektronickú a riadiacu časť manipulátora pre 

1VC36, tak aby bola možná jednoduchá obsluha a nastavenie pre rôzne typy elektrónok, ktoré budú 

pomocou tohto zariadenia vyrábané. Vývoj a realizácia manipulátora bola vytvorená vo fime JJ-

Electronic, pre ktorú bude zariadenie slúžiť. 

 

 Pre riadenie celého zariadenia som si vybral dve PLC značky Mitsubishi kvôli možnosti 

grafického programovania s logickými obvodmi, ktoré som získal počas bakalárskeho štúdia na 

vysokej škole. PLC spolu s rozširovacím modulom a programom mali potrebné vlastnosti, ktoré boli 

nevyhnutné pre realizáciu tejto práce. Dôvodom výberu daného PLC boli predchádzajúce kladné 

skúsenosti spojené s jednoduchou obsluhou, a hlavne možnosťou simulovať program priamo na 

zariadení. 

 

 Pre výber elektronických zapojení som najskôr musel poznať ako bude manipulátor pracovať 

ako celok, akým systémom budú poháňané jednotlivé mechanické časti a tým vhodne vybrať 

elektronické prvky, ktoré budú spĺňať dané požiadavky na správnu prevádzku celého zariadenia. Po 

výbere elektronických prvkov som si musel naštudovať manuály a nastavenia, aby som mohol 

navrhnúť elektronický obvod, ktorý som neskôr zhotovil, namontoval do pripraveného priestoru 

v manipulátore a oživil, aby som mohol začať s nastavovaním, odhaľovaním chýb a nežiaducich 

stavov, ktoré boli sprevádzané po celú dobu realizácie. 

 

 V rámci zjednodušenia prevádzky a obsluhy sa plánuje nahradiť dva horizontálne pneumatické 

suporty za jeden lineárny poháňaný krokovým motorom a doplnenie samostatného VF generátoru pre 

getrovanie. Tieto zmeny zaručia plynulejšiu a rýchlejšiu výrobu elektróniek. 

 

 Prínosom tejto práce je pre mňa zdokonalenie v navrhovaní elektronických obvodov ich 

správnym výberom alebo zmenou pri nedostatočnom použití. Ďalším zdokonalením bol návrh 

a realizácia riadenia pomocou PLC a ich naprogramovania. Tieto poznatky som už využil pre návrh a 

stavbu ďalšieho zariadenia pre firmu JJ-Electronic s názvom Zatavovacie koliesko. 

 

 V budúcnosti je v pláne vyrobiť dve zariadenia s označením 2VC36-18, čo je skratka druhého 

vákuového čerpadla s 36 pozíciami a 18 krokmi. To znamená, že sa súčasne budú upaľovať dve 

elektrónky. Princíp fungovania zostane takmer rovnaký  ale s novým riadením. Zariadenie bude určené 

pre všetky elektrónky s priemerom 22mm. 
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