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Diplomová práce se zabývá programovatelnými automaty a jejich praktickou 

aplikací. 

Úvod je zaměřen na popis jednotlivých částí programovatelného logického 

automatu, cyklické vykonávání programu a programové jazyky. Dále je v teoretické 

části představeno vývojové prostředí Mosaic a jeho nástroje pro usnadnění práce, 

komunikační možnosti a popis programovatelného automatu Tecomat. 

V závěrečné části jsou popsány možné technologie měření rozměrů výrobků a 

proveden návrh kontroly rozměrů výpalku pomocí technologie Ole for Process Control. 

 

 

MASTER THESIS SYNOPSIS  

 

The Master Thesis deals with programmable automats and their practical 

applications. 

In the introduction attention is paid to description of individual parts of the 

programmable logical automat, cyclic program execution, and programming languages. 

Furthermore, in the theoretical section, the Mosaic development environment including 

its tools making work easier together with communication possibilities are introduced, 

and the Tecomat programmable automat is described. 

In the final section possible technologies for product dimension measurement 

are described and a cut sample dimensions check by means of the Ole for Process 

Control technology is proposed. 
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ÚVOD 

Jedním ze základních předpokladů úspěchu na trhu je efektivita firemních 

procesů. Je nutné, aby procesy byly neustále vyhodnocovány, optimalizovány a do 

budoucna byla umožněna i flexibilní změna jejich průběhů, vstupů a výstupů.  

 Mezi nejčastější příčiny snižující kvalitu procesů patří: 

• Přílišná složitost jednotlivých prvků procesu (složitost vazeb, přílišná 

délka procesu, složité datové struktury na vstupu a výstupu) 

• Úzká místa, která jsou tvořena závislostí na jedné osobě, u které se 

hromadí úkoly nutné pro další průběh procesu 

• Složitá organizační struktura, která přináší přeorganizovanost do 

procesů – je ji třeba zjednodušit 

Optimalizace tedy spočívá v odstranění těchto složitostí a úzkých míst procesů. 

Tím se zvýší kvalita výstupu a rychlost průběhu procesu.  

Automatizace a řízení různých procesů předpokládá mechanizaci činností, 

které jsou součástí těchto procesů. Mechanizace předpokládá existenci mechanismů. 

Mění se tak úloha člověka při práci, přesouvá se z oblasti přímého řízení výroby na 

ovládání automatického zařízení. Vytváří modernější struktury řízení technologické 

výroby a také řízení výroby, zvyšuje se kvalita výroby a její kapacita, prodlužuje se 

životnost výrobních zařízení. 

Řídící technologie zahrnují programovatelné automaty (Programmable Logic 

Controllers, PLC), distribuované řidící systémy (Distributed Control Systems, DCS), 

řízení pohonů a pohybu, zabudovaný software, realtimeovou PC kontrolu, číslicové 

řízení pomocí počítače (Computer Numerical Control, CNC), distribuované CNC 

(Distributed Numerical Control, DNC) a software pro souřadnicové měřící stroje 

(Coordinated Measuring Machines, CMM). 

Pro řízení průmyslových a technologických procesů se používají 

programovatelné automaty, jejichž velkou předností je jejich univerzálnost. Představují 

nejrozšířenější typ řídicího systému v průmyslové praxi, v oboru techniky budov i 

v mnoha dalších aplikačních oblastech. Svým provedením, souborem instrukcí a 

komunikačními schopnostmi se výrazně odlišují od prvních přístrojů tohoto druhu. Pro 

současné PLC jsou typické velký výpočetní výkon, značný rozsah paměti, schopnost 

komunikace a dostupnost vyspělých algoritmů založených na nejnovějších teoretických 
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poznatcích. S jednoduchými a levnými kompaktními PLC lze realizovat složité a 

náročné způsoby řízení, regulace a technické diagnostiky. 

Cílem diplomové práce je testovat hypotézu jak využít programovatelného 

automatu k odstranění nekvalitních, zmetkovitých výrobků tvořící několik zbytečných 

nákladů. Vhodnou technologií vyloučit subjektivní vliv operátora na kontrolu. Získané 

poznatky modelováním a simulací využít k přemýšlení proč se model chová právě takto, 

co z toho plyne, čím je to způsobeno.  
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1. Programovatelné automaty 

Programovatelný logický automat PLC je číslicový elektronický systém 

navržený pro použití v průmyslovém prostředí. Používá programovatelnou paměť pro 

uložení uživatelsky orientovaných instrukcí sloužících k implementaci specifických 

funkcí. Jedná se o logické funkce, funkce pro vytváření sekvencí, funkce pro časování, 

funkce pro čítání a funkce pro aritmetické výpočty a to za účelem řízení různých typů 

výrobních strojů a procesů pomocí číslicových a analogových vstupů a výstupů. PLC 

dělíme z hlediska velikosti (počet I/O), provedení (kompaktní, modulární) a počtem 

procesorů (jednoprocesorová, více procesorová). 

Kompaktní PLC – systém, který v jednom modulu obsahuje CPU (Central 

Procesor Unit), digitální a analogové vstupy/výstupy a základní podporu komunikace, 

v některých případech i zdroj. Rozšiřitelnost kompaktních systémů je omezena. 

Typickými aplikačními oblastmi jsou např. řízení klimatizačních zařízení a technického 

vybavení v budovách, ovládání garážových vrat, zvedacích plošin, mycích linek, 

prodejních automatů, balících strojů apod. 

Modulární PLC – systém, kde jsou jednotlivé komponenty celku rozděleny do 

modulů. Celý systém PLC se potom skládá z modulů: zdroje, CPU, vstupů/výstupů, 

funkčních modulů. Modulární systém je možno dále rozšiřovat. Jsou vhodné pro 

automatizační úlohy středního a velkého rozsahu. U úloh většího rozsahu je důležitá 

problematika MMI(Man Machine Interface) – rozhraní mezi člověkem a strojem, 

případně technologickým procesem. Nezbytným doplňkem MPA jsou také ovládací 

panely, datové terminály a vizualizační prostředky. 

 

Obr. 1.1 Blokové schéma PLC automatu 
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1.1 Popis jednotlivých částí automatu 

CPU – je jádrem celého programovatelného automatu. Určuje jeho výkonnost. 

Může být jednoprocesorová nebo víceprocesorová. Důležitým parametrem CPU je 

operační rychlost. Paměťový prostor se může dělit na paměť uživatelskou- uživatelský 

program (soubor tzv. procesů), systémovou- systémový program (operační program) a 

paměť dat-systémové registry, zápiskové registry (merkery, flagy), čítače, časovače, 

vyrovnávací registry pro obrazy vstupů a výstupů (Input, Image, Output Image). 

Binární vstupní jednotky – slouží k připojování prvků pro tvorbu vstupů 

s dvouhodnotovým charakterem výstupního signálu např. tlačítka, přepínače. 

Binární výstupní jednotky – slouží k připojování nejrůznějších akčních členů 

s dvouhodnotovým charakterem vstupního signálu, např. různá optická i akustická 

signalizační zařízení, cívky relé, stykačů atd. 

Analogové vstupní jednotky – zprostředkují kontakt programovatelného 

automatu se spojitým prostředím (snímače, inteligentní přístroje s analogovými vstupy 

atd.). Důležitou součástí je A/D převodník s rozsahem 8 nebo 12 bitů. 

Analogové výstupní jednotky – slouží pro ovládání různých akčních členů 

nebo zařízení se spojitým charakterem vstupního signálu, jako jsou např. spojité 

servopohony, frekvenční měniče, ale třeba i ručkové měřicí přístroje apod. Nezbytnou 

součástí je D/A převodník. 

Speciální jednotky- mohou mít specializované moduly pro řešení regulačních 

úloh (např. regulátor PID), nebo pro řešení regulačních úloh s využitím fuzzy logiky a 

fuzzy regulace. 

 

1.2 Cyklické vykonávání programu 

Program PLC je posloupnost instrukcí a příkazů jazyka. Typickým režimem je 

cyklické vykonávání v programové smyčce.  

Vždy po vykonání poslední instrukce uživatelského programu je předáno řízení 

systémovému programu, který provede tzv. otočku cyklu. V ní nejdříve aktualizuje 

hodnoty výstupů a vstupů, dále aktualizuje časové údaje pro časovače a systémové 

registry, ošetří komunikaci a provede řadu režijních úkonů. Po otočce cyklu je opět 

předáno řízení první instrukci uživatelského programu. 
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PLC program je vykonáván v cyklu. V jeho režijní části jsou nejdříve na 

výstupy vyslány aktuálně vyčíslené hodnoty obrazů výstupů Y, pak jsou provedeny 

režijní operace systému, aktualizace systémových a časových proměnných, naplánovaná 

aktivace procesů pro další cyklus a na závěr jsou sejmuty aktuální hodnoty fyzických 

vstupů, které jsou pro celý následující cyklus konzervovány jako obrazy vstupů X. 

 

 

Obr. 1.2 Cyklické vykonávání programu 

 

1.3 Programovací jazyky 

K programování nabízejí PLC systémy specializované jazyky navržené pro 

snadnou, názornou a účinnou realizaci logických funkcí. Programovací jazyky pro PLC 

sjednocuje mezinárodní norma IEC 1131-3. Rozlišujeme čtyři typy jazyků. Dva textové 

a dva grafické jazyky 

 

Textové jazyky – 1. Jazyk mnemokódů - jazyk seznamu instrukcí IL 

                            2. Jazyk strukturovaného textu ST 
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1.3.1  Jazyk mnemokódů – jazyk seznamu instrukcí IL 

Jazyk seznamu instrukci (Instruction List) je nízkoúrovňový jazyk typu 

assembler. Tento jazyk patří mezi řádkově orientované jazyky. Seznam instrukcí se 

skládá z posloupnosti instrukcí. Každá instrukce začíná na novém řádku a obsahuje 

operátor, který může být doplněn modifikátory, a pokud je pro konkrétní instrukce 

nutné, obsahuje jeden nebo více operandů oddělených čárkami. Pro účely identifikace 

může být před instrukcí uvedeno návěstí, za kterým následuje dvojtečka. Návěstí slouží 

k označení místa v programu pro instrukce volání resp. skoku. Na posledním místě na 

řádku instrukce může být uveden komentář. [1] 

 

Příklad v jazyce IL 

 

VAR_GLOBAL 
        AT %X1.2 :         BOOL; 
        AT %Y2.0 :         BOOL; 
END_VAR 
 
PROGRAM Example_IL 
VAR 
       tmp1, tmp2         : BOOL; 
END_VAR 
 
Step1:    LD          %X1.2                   // load bit from PLC input 
              AND        tmp1                   (* AND temporary variable *) 
              ST           %Y2.0                 (* store to PLC output *) 
                                                         (* empty instruction *) 
Step2:                                               (* label *) 
             LDN tmp2 
END_PROGRAM 

 

 

1.3.2  Jazyk strukturovaného textu ST 

Jedná se o velmi výkonný vyšší programovací jazyk. Je objektově orientován a 

obsahuje všechny podstatné prvky moderního programovacího jazyka, včetně větvení  

IF-THEN-ELSE a CASE OF a iterační smyčky FOR, WHILE a REPEAT. Tyto prvky 

mohou být vnořovány. Algoritmus v jazyce ST lze rozdělit na jednotlivé smyčky 

příkazy. Ty se používají pro výpočet a přiřazení hodnot, řízení toku vykonávání 

programu a pro volání resp. ukončení. Část příkazu, která vypočítává hodnotu se nazývá 

výraz. Ty produkují hodnoty nezbytné pro provádění příkazů. [1] 
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Příklad v jazyce ST 
 

 
PROGRAM      PRIKLAD 
VAR                                                 // lokální proměnné 
A                      : INT := 2; 
B                      : INT := 4; 
C                      : INT := 5; 
D                      : INT := 8; 
X,Y                   : INT; 
Z                      : REAL; 
END_VAR 
 
X := A + B – C * ABS(D);                 // X = -34 
Y := (A + B – C) * ABS(D);               // Y = 8 
Z := INT_TO_REAL( Y); 

END_PROGRAM 

 

Grafické jazyky – 1. Jazyk kontaktních (reléových) schémat LD 

                             2.  Jazyk funkčního blokového schématu FBD 

 

1.3.3  Jazyk kontaktních (reléových) schémat LD 

Je založen na grafické reprezentaci reléové logiky. Program se zobrazuje ve 

formě schémat používaných při práci s reléovými a kontaktními prvky.  Je výhodný pro 

programování nejjednodušších logických operací. Jazyk LD podporuje volání funkcí a 

funkčních bloků reprezentovány obdélníkem. [1]                                                                           

 

Obr. 1.3 Jazyk kontaktních (releových) schémat 
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1.3.4  Jazyk funkčního blokového schématu FBD 

Je založen na propojování funkčních bloků a funkci. [1] 

 

 

Obr. 1.4 Jazyk funkčního blokového schématu  
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2. Programovatelný automat TECOMAT 

Programování řídících algoritmů a testování správnosti napsaných programů 

pro PLC TECOMAT se provádí na počítačích. Nástrojem pro programování aplikací 

PLC TECOMAT je vývojové prostředí Mosaic. Programovat lze v grafických i 

textových jazycích. Prostředí Mosaic má možnost používat knihovny bloků a vytvářet 

vlastní uživatelské knihovny. 

 

2.1 Programování v Mosaic 

Základním pojmem při programování je termín Programová Organizační 

Jednotka, zkráceně POU ( Program Organisation Unit). Základní typy POU jsou funkce, 

funkční bloky a nejvyšší jednotkou je program. Každá POU se skládá ze dvou 

základních částí – deklarační a výkonné. V deklarační části se definují proměnné 

potřebné pro činnost POU. Výkonná část obsahuje vlastní příkazy pro realizaci 

požadovaného algoritmu. Proměnné můžeme rozdělit podle použití na globální a 

lokální. Proměnné jsou také používány pro předávání parametrů při volání POU. 

Mluvíme tak o vstupních  a výstupních proměnných. 

Program je definován jako logický souhrn prvků programovacích jazyků a 

konstrukcí nutných pro zamýšlené zpracování signálů, které je vyžadováno pro řízení 

stroje nebo procesu systémem programovatelného automatu. 

Funkce a funkční bloky lze přirovnat k podprogramům, zatímco POU program 

je hlavní program. 

Programování v grafických jazycích je jednoduchý a intuitivní. Jednotlivé 

kontakty nebo bloky se vybírají z nástrojové lišty okna editoru a umisťují se na ploše. 

Prostředí samo nabízí dialogová okna pro přiřazení proměnné nebo výběr požadované 

POU ve chvíli vložení kontaktu či bloku. Proměnné tak i POU lze definovat předem 

prostřednictvím manažeru IEC projektu nebo teprve v okamžiku prvního použití. 
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Obr. 2.1 Grafický editor pro programování v jazyce LD 

V textových jazycích lze při psaní programu využít asistenta IEC projektu, 

který nabízí dokončení rozepsaných konstrukcí a umožňuje vkládat dostupné proměnné. 

Při psaní programu je možné jednotlivé jazyky kombinovat, ale jakmile je zvolen pro 

zápis POU určitý jazyk, není ho možné již měnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Textový editor pro programování jazyka strukturovaného textu ST 
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Vývojové prostředí Mosaic disponuje mnoha nástroji, jejichž úkolem je 

zjednodušit a zrychlit programování typických situací, poskystnou další informace  ve 

fázi ladění programu, které pomáhají při analýze činnosti programu PLC. [1] 

2.2 Nástroje prostředí Mosaic 

Pro usnadnění práce a snížení možnosti chyb je Mosaic vybaveno nástroji, 

které činnosti zjednodušují a sami automaticky generují výsledný zdrojový text. 

2.2.1  Manažer projektu 

Je určen pro definování typu PLC, jeho sestavení a nastavení funkcí 

jednotlivých modulů PLC. Slouží k nastavení obecných funkcí SW driverů pro 

komunikace, vzájemné propojení dat mezi jednotlivými projekty PLC navzájem a také 

k textovým operátorským panelům, které jsou zahrnuty do této skupiny projektů. 

 

Obr. 2.3 Příklad návrhu sítě PLC Tecomat 

2.2.2  Nastavení vstupů/výstupů 

Zobrazuje datovou strukturu periferních modulů a přiřazuje jednotlivým 

proměnným vlastní jména (aliasy). Je-li připojen PLC v režimu RUN, pak zobrazuje 

aktuální hodnoty všech v/v proměnných. Po překladu zobrazuje pro informaci výsledné 

adresy vstupů a výstupů. Umožňuje přiřadit vstupům a výstupům pevné absolutní 

adresy. [1] 
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Obr. 2.4 Nástroj nastavení V/V 

 

2.2.3  IEC manažer 

Umožňuje deklarovat všechny prvky programu pro PLC. IEC manažer pomáhá 

generovat POU, datové typy, proměnné, konfigurovat úlohy v programu a přidávat nebo 

odebírat knihovny. [1] 

 

Obr. 2.5 Příklad lokálního menu v IEC manažeru 
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2.2.4  PIDMarker 

Je vizuální nadstavba PID instrukcí PLC, slouží k snadné implenentaci, ladění 

a správě regulačních algoritmů. V hlavním okně zobrazuje grafický regulátor a generuje 

automaticky část kódu programu pro PID regulátory. [1] 

 

Obr. 2.6 Příklad zobrazení PID Makeru 

 

2.2.5  PanelMaker 

Slouží pro definování obsahu obrazovek pro textové operátorské panely. 

Generuje automaticky část kódu programu pro obsluhu textových panelů HMI. [4] 

 

Obr. 2.7 Příklad zobrazení PanelMakeru 

 

 



20 
 

2.2.6  Grafický PanelMaker 

Je určen pro definování obsahu obrazovek pro grafické operátorské panely. 

Generuje automaticky soubory s popisy obrazovek pro obsluhu grafických panelů HMI. 

[5] 

 

Obr. 2.8 Příklad zobrazení Grafického PanelMakeru 

 

2.2.7  Simulátor PLC 

Slouží k testování programové obsluhy operátorského panelu bez připojení 

HW. Simulace je zejména důležitá ve fázi přípravy projektu, kdy programátor může 

psát a ladit program ještě před montáží do rozvaděčů. Oproti jiným vývojovým 

prostředím má Mosaic možnost pracovat jako datový server pro vizualizační programy. 

To znamená, že může programátor ladit nejen program pro PLC, ale i vizualizační 

program včetně jejich vzájemné vazby. [1] 

 

2.2.8  Další nástroje pro ladění a simulaci 

Webmaker -  slouží k tvorbě XML stránek pro webový server v centrálních a 

základních modulech, k zobrazování a pohodlnému nastavování vybraných proměnných 

v programu. Pracuje jako jednoduchá vizualizace a je vhodný pro odlaďování algoritmu 

řízení technologie v simulaci. 

GraphMaker -  slouží ke grafickému zobrazení libovolných proměnných 

v PLC, dvoustavových i spojitých, ve formě časového grafu. [6] 
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Obr.2.9 Příkad zobrazení grafů časových závislostí 

 

Simulátor textových panelu HMI -  k testování programové obsluhy 

operátorského panelu i bez připojeného HW panelu. 

Panel (semigrafika) – určen pro semigrafické zobrazování a nastavování 

proměnných v programu. Pracuje jako jednoduchá vizualizace a je vhodný pro 

odlaďování algoritmu v simulaci. 

 

2.3 Komunikační možnosti 

Vývojové prostředí Mosaic umožňuje komunikovat s PLC systémem přes 

sériovou linku, síť Ethernet nebo USB. V programu je rovněž zahrnuta podpora pro 

vytáčené spojení přes telefonní modem GSM, které se používají při dálkovém dohledu. 

V současné době řada uživatelů využívá programování PLC pomocí technologie WI-FI, 

kde odpadají kabely propojující počítač se systémem Mosaic a PLC. Uživatel může tak 

programovat řídící systém Tecomat z libovolného místa v technologii, kterou řídí. 

2.4 PLC Tecomat      

Programovatelné automaty Tecomat jsou určeny pro řízení nejrůznějších 

technologií, strojů a linek ve všech průmyslových oborech, pro nasazení v energetice, 

dopravě apod. Svým rozsahem pokrývají aplikace od jednotek vstupů a výstupů ( malé 
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kompaktní systémy TC400) přes větší TC500,TC600 a TC650 až po velké aplikace, pro 

které jsou určeny modulární systémy TC700. Novinkou jsou malé modulární PLC řady 

Tecomat Foxtrot s rychlým Ethernetem a vestavěným webserverem. 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.10 PLC Tecomat Foxtrot CP-1014 

 

 Předností systému je výkonná procesorová jednotka s 32bitovým RISC 

procesorem a rychlostí až 0,2ms/1k instrukcí. Tecomat Foxtrot obsahuje slot pro volně 

vyjímatelnou paměťovou flash kartu (SDHC, SD, MMC), která může mít velikost až 32 

GB. Data jsou ukládána do struktury souborů (File systém). Flash karta může obsahovat 

webové stránky vytvořené nástrojem Web Marker (vývojové prostředí Mosaic). Kromě 

rychlého 100Mb Ethernetu a dvou komunikačních kanálů disponuje novou sběrnicí CIB 

(Common Installation Bus). Díky ní je možné k řídícímu systému připojit libovolně 

distribuované inteligentní elektroinstalační prvky INELS. Propojením Tecomatu Foxtrot 

s inteligentními elektroinstalačními prvky CFox a INELS vzniká moderní systém 

distribuovaného řízení. Jednotky CFox a INELS je možné rozdělit na tzv. senzory   

Napájení 24V 

1.kanal CH1 – rozhraní 

RS-232 
Sběrnice CIB1 až pro 32 jednotek 

inteligentní elektroinstalace INELS 

Systémová sběrnice 

TLC2 

RJ-45 konektor pro 100Mb 

Ethernet 

Slot pro SDHC, SD, 

MMC paměťovou kartu 

Tlačítko MODE pro přepnutí 

displeje mezi systémovým a 

uživatelským režimem 

2.kanál CH2 – rozhraní 

volitelné submodulem 
Znakový displej 4x20 

znaků 

6 uživatelských tlačítek 

DO0-5 - 6 reléových vstupů, galvanický 

oddělených 

DI0-7 – 8 binárních vstupů bez 

galvanického oddělení 

Napájení 24V DC 
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(vypínače, tlačítka, čidla) a aktory (relé, stmívače..) a speciální prvky ( např. ovládací 

terminály). Základní modul má vlastnosti kompaktního systému, kromě komunikačních 

rozhraní obsahuje vstupy, výstupy a displej s tlačítky. Periferní moduly mohou být 

připojeny k základnímu modulu systémovou sběrnicí (TCL2) až na vzdálenost 1 700m. 

Vedle jednotek na sběrnici CIB Tecomat Foxtrot umožňuje přímo připojit až 64 dalších 

prvků pomocí bezdrátového systému RFox. 

PLC Tecomat může pracovat ve dvou základních režimech RUN a HALT.  

V režimu RUN PLC načítá hodnoty vstupních signálů ze vstupních jednotek, řeší 

instrukce uživatelského programu a zapisuje vypočtené hodnoty výstupních signálů do 

výstupních jednotek. HALT slouží k činnostem spojeným s edicí uživatelského 

programu. V tomto režimu program není vykonáván a není ani prováděn přenos dat 

mezi centrální jednotkou a periferiemi. Změnu pracovních režimů lze provádět pomocí 

nadřízeného systému nebo pomocí služebních vstupů. On-line změna programu 

umožňuje provádět úpravy uživatelského programu bez zastavení řízení technologie, 

tzn. bez nutnosti odstavit řízenou technologii při úpravách uživatelského programu. 

Úsek paměťového prostoru PLC nebo-li zápisníková paměť je přístupná pro 

čtení i zápis uživatelských dat. Instrukce PLC umožňují přístup na libovolnou část 

zápisníku.  

Tato paměť je rozdělena do několika částí s vyhrazeným významem: 

• Obrazy vstupních signálů X 

• Obrazy výstupních signálů Y 

• Systémové registry S 

• Uživatelské registy R 

Přístup k zápisníkové paměti se uskutečňuje výhradně ve fázi otočky cyklu 

uživatelského programu. Při výpadku napájecího napětí je část obsahu zápisníku 

zálohována z náhradního zdroje, tzv. remanentní zóna v uživatelských registrech R. Při 

opětovném startu mohou být tyto zálohované hodnoty použity i pro další řízení. 

Obraz vstupů X – před každým začátkem cyklu programu zajišťuje centrální 

jednotka aktualizaci této oblasti zápisníkové paměti ze vstupních periferních jednotek. 

Obraz výstupů Z - před každým začátkem cyklu programu zajišťuje centrální 

jednotka přesun výsledků z této oblasti zápisníkové paměti do výstupů periferních 

jednotek. 
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Systémové registry S – je vyhrazena pro specifické použití a nedoporučuje se ji 

používat pro jiný účel. Neobsazené systémové registry nesmějí být v žádném případě 

použity jako uživatelská paměť. 

Uživatelské registry R – oblast je určená pro proměnné uživatelského 

programu, pro realizaci čítačů, časovačů, posuvných registrů, krokových řadičů a 

dynamických tabulek. 

Obr. 2.11 Schéma zpracování signálů programovatelným automatem 

 

Tecomat Foxtrot je všestranný systém, který zvládá řešení rozličných úloh 

průmyslové automatizace, komunikační schopnosti dávají uživateli možnost vytvářet 

náročné decentralizované řídicí struktury, je připraven do síťě Intranet/Internet a 

přítomnost rozhraní Ethernet umožňuje připojení k běžné strukturované kabeláži bez 

nutnosti vedení další průmyslové komunikační sběrnice. 
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3. Kontrola geometrických rozměrů výpalku a eliminace 

lidského faktoru 

Skupina TENZO je největší  STEEL SERVICE CENTER svého druhu ve 

střední Evropě. Zákazníky jsou především strojírenské a stavební firmy. Výrobní a 

obchodní sortiment je zaměřen na ocelové díly (výpalky), hutní materiály (plechy), 

přídavné svařovací materiály (svařovací drát) a ocelový šrot. Tenzo dodává největším 

korporacím, středně velkým firmám i drobným živnostníkům. Pro každého zákazníka 

volí individuální řešení. K dělení a opracování hutních materiálů používá Tenzo Group 

35 pálících strojů a dalších 50 strojů ke speciálním operacím.  

 

 

 

 

Obr. 3.1 Ocelové díly - výpalky 

 

 

Společnosti Tenzo jsou zakázkově řízené a využívají moderní informační 

systém. Tenzo disponuje vstupní kontrolou materiálů, řízeným výrobním procesem a 

výstupní kontrolou, které zabezpečují spolu se systémem jakosti kvalitu produkce. 

 Jakost výrobků stále více vstupuje do popředí a stává se jedním z velmi 

diskutovaných a řešených problémů. Dříve rozhodovala převážně prodejní cena, dnes 

rozhoduje stále více jakost výrobků. Výrazně se také projevuje zvyšování nákladů na 

kvalitu, k nimž počítáme náklady na zmetky, případně jejich opravu, reklamace 

zákazníků, náklady na zkoušení a kontrolu. Vzrůstá význam systematických měření. [8] 
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3.1 Kontrola rozměrů – současný stav 

Dynamik CNC řezací stroj je vhodný svými konstrukčními a dynamickými 

vlastnostmi pro řezání plasmou a plamenem (autogen). Ovládání stroje je řešeno přes 

standartně dodávanou ovládací konzoli. Moderní a efektivní způsob přípravy, přenosu a 

zpravování dat u CNC systému je základem pro dosažení vysoké produktivity a kvality 

výpalků. Stroje Dynamik nejsou vázány na jeden programový produkt na přípravu dat. 

Typ software pro přípravu dat je navržen podle potřeb zákazníka. Je používána celá 

škála programových produktů jako programy WrykRys, SAPS adt. Firma Tenzo 

používá programový produkt SAPS. Na specializovaném pracovišti jsou vytvářeny 

pálící plány pro výrobu výpalků a přenášeny pomocí bezdrátové sitě do konzoly 

pálícího stroje.  

 

 

 

Obr. 3.2 Dynamik CNC pálicí stroj s ovládací konzolí 

 

Po importu dat do konzoly pálícího stroje a vyrobení daného výpalku na 

pálícím stroji je prováděna kontrola rozměrů výpalku. Kontrolor je povinen 

zkontrolovat všechny rozměry výpalku podle přiloženého výkresu zákazníka. Důvodem 

je manuální zadávání dat do programového systému pro tvorbu pálících plánů a nutnost 

tak eliminovat lidský faktor (špatně zadané rozměry). Kontrolou rozměrů výpalků 

kontrolorem by mělo být zajištěno, že následující výpalek bude mít požadované 

rozměry a špatně zadaný rozměr by byl při další výrobě výpalku opraven. Při kontrole 

rozměrů je ale nutné také počítat s lidským faktorem. Špatný odečet rozměru či 

opomenutí změření rozměru výpalku může taktéž způsobit vznik zmetku a tím zvýšení 

nákladů na výrobu výpalku. [9] 
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Obr. 3.3 Pálení plechu 

 

3.2 Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti 

řezu 

 Požadavkem na klasifikaci výrobků a řezů při použití různých metod 

tepelného dělení stanoví norma ČSN EN ISO 9013. Tato mezinárodní norma stanovuje 

pravidla používaná pro popsání jakosti tepelných řezů nezávisle na metodě, tj. bez 

ohledu na to, zda jde o řezání kyslíkovým plamenem, plazmové nebo laserové řezání. 

Ne všechny stupně jakosti tepelných řezů a ne všechny rozměrové požadavky 

na zpracovávaný kus je možno dosáhnout jakoukoliv metodou a na jakémkoliv 

materiálu. 

Povrch řezu u zpracovávaných kusů z hliníku, titanu, hořčíku a jejich slitin a 

případně mosazí je hrubě rýhovaný z důvodu hrubozrnné struktury těchto slitin. Na 

tomto rýhovaném povrchu není možno určit průměrnou výšku prvků profilu a 

vyhodnotit ji podle této mezinárodní normy. Přibližně čtyřikrát vyšší hodnoty, než jsou 

uvedeny v této mezinárodní normě, je možno očekávat také u hliníku a jeho slitin. 

Pro řezání kyslíkovým plamenem a také pro plazmové řezání, neplatí úchylka 

úhlu pro začátek řezu, konec řezu a dále pro malé poloměry a ostré úhly. V závislosti na 

provozních podmínkách a použité technologii se může dosažená jakost řezu značně lišit 

a záleží tedy na odborných znalostech daného kontrolora nebo na správné volbě měřící 

technologie zda výpalek bude odpovídat požadované kvalitě. 
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3.3 Inteligentní (Smart) technologie ve světě kompozitů 

 

Ideálním prostředkem pro realizaci totální kontroly je strojové vidění. Výhoda 

strojového vidění je jeho rychlost. Sejmutí obrazu je rychlejší než přikládání kalibrů 

nebo měřidel, umožňuje provádět na jednom sejmutém obraze několik kontrol a měření, 

je bezdotykové, automatizované a úprava systému pro kontrolu odlišné součásti spočívá 

pouze ve změně vyhodnocovacího softwaru. Strojové vidění vylučuje lidský faktor se 

všemi jeho nevýhodami z procesu přímého provádění kontroly. 

Podstata strojového vidění je velmi podobná tomu, jak na stejném úkolu pracuje 

člověk. Stejně jako lidské oko zachytí kamera obraz zkoumaného předmětu, systém 

vyhodnotí podle předepsaného algoritmu a provede akci na základě výsledku 

vyhodnocení.  

Universální smart kamery umožňují řešit téměř libovolnou úlohu strojového 

vidění. Umožňují realizovat nejen náročné kontroly úplnosti objektu, ale i jeho 

správných rozměrů. Smart kamerou lze proces kontroly lokálně automatizovat bez 

nutnosti přídavného PLC. [11] 

Systémy pro přesná bezdotyková měření a automatickou vizuální kontrolu 

kvality nalézají uplatnění ve všech oblastech výroby. Nejefektivnější je jejich nasazení 

ve výrobě produkující velké objemy výrobků. 

Obr. 3.4 Strojové vidění 
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Velmi přesné měření elementů výrobků a následné srovnávání s matematickým 

modelem umožňuje portálový 3D souřadnicový měřicí přístroj německé firmy 

WENZEL.  

 

 

 

Pohyb os je snímán pomocí lineárního odměřování a snímaná data jednotlivých 

os (X, Y, Z) jsou transferována do počítače a jsou vyhodnocována pomocí měřícího 

software. Měřící stroje jsou používány ke kontrole vyráběných nástrojů, strojů, 

převodovek, modelů a forem v automobilovém, strojírenském průmyslu a v oboru 

výroby plastů. 

Manuální plynulé ovládání ve všech třech osách samostatně umožňuje joystick 

nebo jsou řízeny automaticky pomocí 

CNC programu.  

Prováděná měření mohou být 

vztažena buď k hodnotám předepsaným 

klasickým výkresem a nebo k modelu, 

který byl vytvořen a uložen v podobě 3D 

elektronického souboru. Měřící senzor 

s otočnou hlavou zajištuje přesné 

scannování. [12] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5 Měřicí přístroj Wenzel 

Obr. 3.6 3D měření 
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V současnosti se využívá laserové měření. Laserové skenery pracují na principu 

záření laseru. Skenovací hlavou, ve které je umístěn laser, najedeme nad měřenou 

součást. Ze skenovací hlavy září laserový paprsek na měřený prvek. Odrážené světlo 

zachycuje objektiv a velice citlivá kamera. Díky tomu nám umožňuje vyhodnotit polohu 

nasnímaných bodů od skeneru. Využívá se princip triangulace bodů. Skener může mít 

jeden nebo tři skenovací roviny 

 

 

 

3D laserové skenování patří do nedotykových měřicích metod. U laserového 

skenování nedochází ke kontaktu mezi měřenou součástí a skenovací hlavou. Laserové 

skenery jsou vhodné pro skenování velmi rozměrných součástí, jelikož snímají několik 

tisíc bodů za sekundu. Díky tomu vytváří dokonalý tvar součástky. To je oproti 

dotykovému měření obrovský rozdíl. Dovolují nám měřit měkké součástky jakéhokoliv 

druhu. 

Laserové skenování má mnoho výhod, ale také najdeme nevýhody. Nevýhodou 

je, že laserové skenery špatně zaznamenávají hrany a zaoblení. Důležitou roli hraje i 

zpracování naměřených dat. Je to zdlouhavá metoda. Tato metoda tedy není vhodná pro 

měření rozměrů výpalku. Ani metoda pomocí smart kamer není vhodná, efektivita 

tohoto měření je ve velkém objemu výrobku. 

Metoda 3D měření může měřit rozměry do 2000mm. Firma Tenzo vyrábí 

výpalky větších rozměrů. I tato metoda není vhodná pro kontrolu rozměrů výpalku. 

Byla zvolena jiná metoda a to OLE for Process Control (OPC). 

 

 

Obr 3.7 Měření laserem 
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3.4 Ole for Process Control (OPC) 

 

Jedním z příkladů efektivního řešení je použití technologie OLE for Process 

Control (OPC). Je to technologie navržená pro propojení SW aplikací s hardwarem pro 

řízení technologií. Jedná se o otevřený standard 

zajišťující nepřetržité získávání dat z připojených HW 

zařízení. [13] 

 

Existují dva druhy OPC komponent: OPC klient a 

OPC server. 

 

OPC klient 

Je aplikace, která získává data z OPC serveru a 

dále je zpracovává. 

 

OPC server 

 Poskytuje OPC klientovi data. Vyčítá ze stanic 

požadovaná data, předává je připojenému OPC klientovi. 

Povely, které zašle OPC klient, odesílá OPC server 

 

3.5 Projekt kontrola rozměrů 

 

V předchozích kapitolách byly popsány různé 

technologie pro měření geometrických rozměrů výrobků. 

Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody. Pro 

projekt kontroly výpalků byla zvolena technologie OLE 

for Process Control (OPC), Teco OPC server, OPC klient 

– Reliance a vývojové prostředí Mosaic. 

Vývojové prostředí Mosaic je pro tvorbu a ladění 

programů pro programovatelné logické systémy (PLC, 

Programmable Logic Controller) Tecomat a Tecoreg. Pro 

definování typu PLC, jeho sestavení a nastavení funkcí 

jednotlivých modulů PLC je určen manažer projektu ve vývojovém prostředí Mosaic. 

Slouží k nastavení obecných funkcí SW driverů pro komunikace, vzájemné propojení 

Obr.3.8 Technologie OPC                                                                                                              
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dat mezi jednotlivými projekty PLC navzájem. Součástí instalace Mosaicu je simulátor 

PLC – dovoluje ladit programy bez nutnosti připojení reálného hardwaru, simulovat lze 

všechny typy PLC Tecomat a Tecoreg. K simulátoru lze připojit i vizualizační software 

Reliance a ladit celou aplikaci na jednom PC. 

Teco OPC server komunikační driver zajišťující datové spojení mezi OPC 

klientem (Reliance) a řídicími systémy Teco. Přístupné jsou paměťové oblasti X, Y, S, R 

pro čtení i zápis. Server podporuje připojení stanic prostřednictvím sériového rozhraní 

RS-232,RS-485 nebo prostřednictvím ethernetu.  

OPC klient – Realiance je systém určený pro monitorování a ovládání 

nejrůznějších průmyslových technologií a automatizaci budov. Přehledný systém 

správců a průvodců podstatně zrychluje tvorbu vizualizačního projektu. Základní 

funkce je možné parametrizovat, není nutné je programovat. Data jsou získávána z 

řídicích systémů (nejčastěji z PLC), ukládána do databází a prezentována koncovým 

uživatelům grafickou formou – tzv. vizualizace (grafy, tabulky, schémata atd.). 

Mezi nejdůležitější vlastnosti systému dále patří podpora alarmů, diagnostika, 

uživatelské sestavy, postmort (technologie pro záznam a zpětné přehrávání průběhu 

sledovaného procesu – lze analyzovat tak příčiny vzniklého stavu), přístupová práva, 

OPC, SMS, emaily a výměny dat s podnikovými informačními systémy. K vizualizaci 

lze snadno přistupovat i vzdáleně pomocí webového prohlížeče nebo z mobilního 

zařízení (např. PDA).  

 

 

3.5.1 Projekt ve vývojovém prostředí Mosaic 

 

Pro projekt kontrola geometrických tvarů byl vybrán ve vývojovém prostředí 

Mosaic řídící  modulární systém PLC Foxtrot a jeden z programovacích jazyků dle 

normy IEC61131-03 – jazyk strukturovaného textu. V deklarační POU a v periferní 

části desky IR-1057 byla nadefinována proměnná „DELKA“ pro činnost 

programovatelné organizační  jednotky.  Překladem programu byly získána absolutní 

adresa potřebná pro komunikaci s OPC Teco serverem.  
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3.5.2 Projekt v Teco OPC server 

 
OPC server zajišťuje přístup k datům jednomu či více připojeným OPC 

klientům. OPC klient se podle potřeby připojuje či odpojuje k OPC serveru. Voláním 

procedur a funkcí, které OPC server poskytuje prostřednictvím svých rozhraní, získává 

klient potřebná data. Stejným způsobem pak OPC klient data OPC serveru předává. 

  Pomocí konfiguračního rozhraní definujeme strukturu stanic a proměnných. 

Hotová konfigurace se zaregistruje a tím se server připraví k připojení klientů. Pro 

import proměnných je implementována funkce z programu Mosaic. 

 

 

 

 

V levé části okna s konfigurací je zobrazena stromová struktura konfigurace a 

obsah objektu konfigurace. U objektů konfigurace jsou zobrazeny vybrané parametry, 

např. adresa stanice, typ proměnné včetně její adresy. 

Pravá část okna s konfigurací je určena k editaci jednotlivých parametrů objektů 

konfigurace. Jsou zde zobrazeny parametry objektů označených ve struktuře a nastavení 

typu, rozsahu simulované hodnoty. Simulovat hodnotu proměnné ručním zadáním lze 

pouze v případě, kdy je u příslušné proměnné zvolen typ simulace uživatelská hodnota. 

Komunikace s připojenými stanicemi probíhá na principu dotaz-odpověď 

 

 

 

Obr. 3.9 Teco OPC server 



34 
 

3.5.3 Vizualizační projekt v OPC klient – Reliance 

 

Při tvorbě vizualizačního projetku bylo použito pro větší názornost a lepší 

vzhled grafického prvku tvořeného pomocí obrázků. Výkres vytvořený v AutoCadu  byl 

exportován v daném formátu do okna vizualizace. Pro porovnání hodnot na výkresu 

byly použity komponenty (displeje) pro zobrazení skutečné, naměřené hodnoty. Okno 

s těmito prvky se stalo nástrojem vizualizace pro monitorování technologického 

procesu. 

 

 

 

 Aby displeje vložené do okna zobrazovaly hodnoty z OPC serveru byla mu 

přiřazena příslušná proměnna (vazba na proměnnou). 

Pro získání dat z OPC serveru byla zřízena stanice OPC ve správci struktury 

projektu. 

Pro zobrazení vizualizačních obrazovek s aktuálními daty, zobrazení a kvitaci 

(potvrzení) aktuálních alarmů, zobrazení a tisk historických alarmů, zobrazení a tisk 

historických dat ve formě grafů a výstupních sestav bylo použito programu Reliance 

Control. Bylo tak umožněno ovládání vizualizačního technologického procesu.  

 

 

 

Obr. 3.10 Návrh vizualizačního okna 
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3.6 Výsledek hypotézy  

 

Modelování a simulace nám pomáhá při studiu systémů. Umožňuje nám vytvářet 

a testovat hypotézy o tom, jak systémy fungují, lépe navrhovat nové systémy, nanečisto 

si vyzkoušet efekt různých zásahů do systémů, předvídat budoucí vývoj systémů. 

Hlavním přínosem modelování a simulace je však v tom, že nás nutí systémově 

myslet. Musíme se rozhodnout, co do modelu zahrnout, co abstrahovat, jak formulovat 

vztah mezi částmi, atd. Nutí nás to přemýšlet o systému novým způsobem, při kterém si 

často uvědomujeme souvislosti, které by nás jinak nenapadly. Simulace nám ukazuje 

nečekané spojitosti, výsledky. 

Simulace projektu kontrola geometrických rozměrů pomocí technologie Ole for 

Process Control ( OPC) nám ukázala funkčnost systému, ale i nečekané spojitosti. Při 

zadávání testovacích hodnot ve vývojovém prostředí Mosaic se hodnota přes OPC Teco 

server zobrazila v displeji vizualizačního okna nad daným rozměrem, který byl 

testován. Tato testovaná hodnota byla v OPC klientovi porovnána a při nesplnění 

podmínky byla hlášena porucha a to, jak formou barevného rozlišení v displeji, tak i 

systémovým hlášením (výpisem hlášených alarmů). Hypotéza se nám potvrdila, že 

rozměr je možné tímto způsobem kontrolovat. 

 

Simulace projektu nám ukázala ale i další skutečnosti, u kterých je nutné udělat 

rozhodnutí co do modelu zahrnout a co abstrahovat. 

Firma Tenzo nevyrábí výrobky ve velkém objemu. Každý výrobek má svůj 

počet kontrolovaných rozměrů. To znamená, že na jednom výrobku můžeme 

kontrolovat měřením jen jeden rozměr u druhého až čtyřicet.  

Ve vývojovém prostředí Mosaic byla deklarovaná jedna proměnná „DELKA“. 

V OPC serveru byla tato proměnná rozdělena na „DELKA1,DELKA2…atd. a tyto 

proměnné byly převedeny do OPC klient-Reliance (tyto délky měly stejnou adresu jako 

Obr. 3.11 Systémové hlášení 
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proměnná „DELKA“ deklarovaná ve vývojovém prostředí Mosaic). V OPC klient-

Reliance byly jednotlivé proměnné přiřazeny jednotlivým displejům. Tím ale vznikla 

situace, že při testování jednoho rozměru se měřená hodnota zobrazila ve všech 

displejích, což bylo nežádoucí (základní principem SCADA systému je zobrazovat ve 

všech prvcích nejaktuálnější hodnotu). Abychom měli v každém displeji jinou hodnotu, 

kterou získáme v určitém časovém okamžiku bylo nutné provést nový návrh řešení: 

 

1. Deklarovat již jednotlivé proměnné DELKA1, DELKA2..atd. ve 

vývojovém prostředí Mosaic 

2. Využití tlačítek ve vizualizačním okně OPC klient - Reliance 

 

Z důvodu nutnosti použití více analogových vstupů ve vývojovém prostředí 

Mosaic a tím i nutnost více analogových vstupů na PLC Tecomat (při použití jednoho 

snímače pro měření všech délek by se musel použít přepínač, kterým by jsme spínaly 

postupně jednotlivé vstupy a tím by došlo ke změření daného rozměru do daného 

displeje a k porovnání) bylo odstoupeno od prvního návrhu a přistoupilo se ke druhému. 

Ve druhém návrhu bylo nutné vytvořit vnitřní proměnné a ke každému tlačítku 

přiřadit skript pro překopírování hodnoty – funkce „RTag.MoveTagValue“. To 

znamená, že při kliknutí na dané tlačítko rozměru proběhlo překopírování aktuální 

hodnoty z PLC systému do příslušné vnitřní proměnné (byla provedena změna v displeji 

přiřazenému k danému tlačítku). 

Simulace projektu podle bodu 2 proběhla úspěšně. Pro realizaci tohoto systému 

by byly použity dotykové obrazovky, které by zajistily rychlejší nejen ovládání tlačítka, 

ale i výběr daného výkresu pro kontrolu daného výpalku. 

Po úspěšném projektu byla navržena nová hypotéza pro kontrolu rozměrů 

výpalku, ve které by došlo ke snížení nákladů na pořízení nového systému. Byl navržen 

systém měření rozměrů výrobku pomocí WebMaker a PanelMaker. Náklady na pořízení 

tohoto systému by se tak snížily o zakoupení software Reliance 4 a OPC Teco server. 
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3.7 Kontrola rozměrů výpalku pomocí Webmarkeru a PanelMarker 

 

WebMarker je nástroj určený pro tvorbu webových stránek pro systémy 

Tecomat s webovým severem. Druhou funkcí je možnost využít nástroj pro vizualizaci 

v prostředí Mosaic.  

Při tomto návrhu byly čerpány zkušenosti ze systému OLE for Process Control 

(OPC). Z tohoto důvodu nový návrh směřoval k jinému řešení než je popisován 

v kapitole 3.6 body 1 a 2. 

Návrh nového řešení: 

1. Vytvoření vizualizačního okna ve WebMarkeru s jedním zadávacím 

polem (displejem) 

2. Pomocí PanelMarkeru by byly nastavovány režimy (režim1, 

režim2…adt). Každý režim by byl vázán na měření jednoho režimu 

(režim1=delka1) 

3. Při spuštění simulace by byl volen režim pomoci operátorského panelu 

4. Po zvolení režimu by se zadala testovací hodnota. Po zadání by byla 

testovací hodnota zobrazena v displeji. Tato zobrazená hodnota by mohla 

být porovnávána vizuelně ( číslo řezimu = číslo nad daným rozměrem) 

5. Po překročení dolní nebo horní meze by byl spuštěn na výstupu alarm ( 

světlo, houkačka) 

V projektu byl využit nástroj správce obrázků pro vložení daného výkresu. 

Jednotlivé rozměry byly očíslovány a vloženo zadávací pole pro zobrazení dané 

proměnné „ DELKA“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.12 Vývojové prostředí Mosaic a vizualizační prostředí WebMarekr 
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Bylo zvoleno jedno zadávací pole a tolik režimů kolik je rozměrů na výkresu. 

Zvolením daného režimu se v zadávacím poli zobrazí proměnná pro daný očíslovaný 

rozměr. Pro zvolení režimu byly založeny funkční bloky 

 

 

Abychom mohli volit jednotlivé režimy byl využit nástroj PanelMarker. Pro 

vytvoření příslušného panelu bylo nutné vytvořit zapojení PLC a panelu. 

 

Obr.3.13Program -FUNCTION_BLOCK 

Obr. 3.14 Zapojení PLC a příslušného panelu 
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K testování operátorského panelu a přepínání režimu byl použit panel ID-08. 

Přepínání režimů bylo prováděno pomocí kurzorových tlačítek 

 

 

Měřená hodnota je porovnávána s definovanými dolními a horními mezemi. Pro 

volbu režimů je využit příkaz CASE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.15 Operátorské panely 

Obr. 3.16 Program režimů 
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Při testování projektu bylo prováděno přepínání režimů pomocí operátorského 

panelu a testována hodnota. V režimu 0 byla testovací hodnota porovnána a při 

nesplnění podmínek byla hlášena chyba. V režimu 1 se testovací hodnota ve 

vizualizačním okně zobrazila, ale nebyla hlášena chyba při nesplnění podmínek. 

 

3.8 Volba snímače  

 

K měření větších vzdáleností se používají tzv. lineární měřící systémy, pracující 

na principu magnetického, optického nebo potenciometrického snímání. Takto lze 

ekonomicky únosně snímat dráhu pohybu až do délky 500 m, a to buď kombinací 

měřící hlavy a upevněného magnetického pásu nebo prostřednictvím přenosného 

zařízení s výsuvným lankem.  

Lankové snímače měří polohu a pohyb objektu pomocí pružného lanka, které se 

navíjí na odpruženou cívku snímače. Umožňují měřit dlouhé zdvihy bez ovlivnění 

měřené hodnoty malými bočními pohyby měřeného objektu. Konec lanka je upevněn na 

pohybujícím se objektu a těleso snímače je připevněno k pevné podložce. Lanko se při 

pohybu objektu odvíjí či navíjí na cívku, se kterou je propojen snímač otáčení, jenž 

převádí tento pohyb na proporcionální signál (analogový nebo digitální). Tento signál je 

možné využít v řídících jednotkách nebo zobrazit na displeji měřidla. Výrobce nabízí 

snímače pro rozsahy od 5 cm do 40 m s možností volby výstupního signálu 

(potenciometrický, 0 až 10 VDC, 4 až 20 mA nebo rozhraní RS232/422). 

Pro projekt kontrola rozměru geometrických rozměrů výpalku lze tento snímač 

využít v opačné funkci, kdy výpalek se nepohybuje a lankem ze snímače pohybuje 

kontrolor. Tím dojde k odměření daného 

rozměru a převedení hodnoty do PLC Tecomat, 

který komunikuje s OPC klientem přes OPC 

Teco server a provede srovnání hodnot. 

Lankový snímač musí být opatřen tlačítkem pro 

potvrzení měřeného rozměru. [14]  

 

 

 

 

Obr. 3.17 Lankové snímače 
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Tabulka 1.1 Mechanické vlastnosti snímače 

 

 

 

 Z tabulky „ Mechanické vlastnosti snímače“ je stanovená přesnost ±0,1 %  

z měřícího rozsahu. Měřící rozsah je až 2000 mm, tzn že přesnost je ±2mm. Pro zvýšení 

přesnosti je tedy nutné použít lankový systém C120 s přesností 0,05% z měřícího 

rozsahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.18 Schéma lankového snímače   
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3.9 Volba programovatelného automatu 

 

Základní moduly systému Foxtrot se skládají z několika částí. První část tvoří 

centrální jednotka s hlavním procesorem systému, dvěma sériovými kanály, rozhraním 

Ethernet a systémovou sběrnicí TLC2 pro komunikaci s periferními moduly. 

Druhou část tvoří procesor zajišťující komunikaci na sběrnici CIB s moduly 

CFox nebo systému Inels.  

Třetí část je periferní a tvoří ji deska IR-1059. Pod tímto jménem se hlásí na 

systémové sběrnici procesor obsluhující vstupy a výstupy. 

 Pro projekt kontrola geometrických rozměrů byl použit základní modul CP-

1004 - nejmenší samostatný řídící systém řady Foxtrot. 

Osazení: 

Napájení 24 VDC, příkon max. 8W  

DI0-7 - 8 binárních vstupů, bez galvanického oddělení: 

DI0 ÷ DI3 volitelně speciální funkce  

DI4 ÷ DI7 volitelně analogové vstupy 0÷10V (kladná vstupní svorka AI0÷AI3) 

DO0-5 - 6 reléových výstupů, galvanicky oddělené od ostatních obvodů 

ETH - Ethernet 10/100 Mbit (standardní konektor RJ-45), galvanicky oddělené od 

ostatních obvodů 

CH1 - Sériový kanál, pevně osazený rozhraním RS232, bez galvanického oddělení 

CH2 - Sériový kanál, s možností osazení standardních submodulů (např. řady 

TC700). 

Základní modul Foxtrot lze podle potřeby aplikace rozšířit o další periferní a 

speciální moduly. K jednomu centrálnímu modulu lze připojit až 10 periferních modulů 

propojených sběrnicí TLC2. Každá skupina modulů má vyhrazený samostatný adresový 

prostor, takže se navzájem adresami nemohou překrývat. 
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3.10 Komunikace s nadřízeným systémem 

 

1. Bezdrátové spojení přes radiomodemy 

 

Jsou vhodné tam, kde položení kabeláže pro klasické spojení je příliš drahé nebo 

technicky nemožné (např. PLC je součástí pohyblivého celku). Je zde možnost 

komunikace více účastníků v radiové síti. Komplet pro rádiové spojení lze použít 

Racom MR25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Spojení na krátké vzdálenosti 

 

U spojení na krátké vzdálenosti nejsou nutné žádné přídavné prostředky pro 

spojení. Tohoto spojení je možné pouze pro připojení jednoho PLC (spojení bod-bod) 

do 15 m. Standartní rozhraní RS-232. 

 

 

Obr. 3.19 Bezdrátové spojení přes radiomodemy 

Obr. 3.20 Spojení na krátké vzdálenosti 
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Pro projekt kontroly geometrických rozměrů by bylo vhodné z důvodu menších 

nákladů použít spojení na krátké vzdálenosti. 

 

 

3.11 Přínosy měření a jejich úskalí 

 

Vznik nekvalitních, zmetkových výrobků vytváří hned několik zbytečných 

nákladů. Oprava zmetků vyžaduje čas, práci zaměstnanců i finanční prostředky navíc. 

Některé defektní rozpracované výrobky mohou vážně poškodit výrobní zařízení. Navíc 

pokud se zmetky dostanou k zákazníkovi, následky mohou být fatální. 

Mezi nejvýznamnější přínosy nasazení Smart systémů patří: 

- objektivita - dochází k vyloučení subjektivního vlivu operátora na kontrolu; 

- rychlost a rozšíření počtu měřených parametrů - dochází k nárůstu rychlosti ve 

srovnání s lidským operátorem i s dotykovými metodami, neboť se měří celý viditelný 

profil součásti najednou. Výrobky lze měřit i za pohybu a automatizace procesu 

umožňuje kontrolu více parametrů; 

- zlepšení řízení výroby a dokumentace kvality - získaná data je možné použít k on-line 

či ke statistickému řízení výroby a k dokumentaci kvality jak v rámci vnitřních norem, 

tak i ve vztahu k odběratelům; 

- úspora nákladů - dochází k úspoře nákladů spojených s kontrolou výroby a 

získáváním dat pro její řízení a dokumentaci kvality; 

- zvýšení konkurenceschopnosti - objektivní systém kontroly kvality bývá důvodem, 

proč zákazník dá přednost dodavateli, který jej má zaveden. 

 

Mezi přínosy nasazení OLE for Process Control (OPC) technologie patří: 

- snížení rizika ve výrobě ještě před jejím náběhem 

- snížení nákladů na změnu pomocí včasného zjištění a komunikace problémů 

s pracovištěm vytvářející plány. 

- eliminace chybných nebo nepřesných měření 

- automatizace umožňuje výrazné zkrácení zpracování dat a snižuje riziko chybného 

vyhodnocení 

- zvolenou technologii lze měřit jak malé tak i velké rozměry výpalku s dostatečnou 

přesností, což na 3D měřícím stroji nelze (na 3D stroji lze měřit do délky 2000mm) 
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- bezpapírová výroba (snížení nákladů na tisk výkresů pro kontrolory) 

- jednoduchá příprava jednotlivých výkresů v OPC klientu – Reliance 4 

   

Úskalí obou metod je komunikace:  

 

Nasazování programů pro navrhování, simulaci a optimalizaci produktů je 

spojeno se zásadním problémem, a tím je komunikace. Konstruktér vytvoří model 

součásti, ten je předán do technologie, a nakonec do výroby- přípravy. Vzhledem 

k tomu, že každý z nich používá software od jiného výrobce, musí použít společné 

komunikační rozhraní, stejný formát zápisu 3D modelu. Při předávání dat mohou nastat 

dva problémy – buď se vyexportovaný model nepodaří do druhého softwarového 

systému načíst v pořádku, nebo oba systémy nemají společný formát ke komunikaci. 
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4. Závěr 

 

Základním cílem podnikání je zisk. V dnešní velmi konkurenční době není 

jednoduché získat a udržet si zákazníky. Má-li se to povést, je nutné pozorně sledovat 

jejich potřeby a nabízet jim produkty a služby vysoké kvality.  

Pouze trvale zlepšované procesy mohou zajistit vysokou výkonnost organizace a 

dávají podniku pružnost, nutnou pro dlouhodobý úspěch na měnících se trzích. 

Proces nemůže probíhat, ale musí být řízen. Aby proces mohl být řízen a 

probíhat efektivně musí jej být možno měřit. Měření je základ. Co nemůžeme měřit, 

nemůžeme regulovat. Co nelze regulovat, to nelze zlepšovat. 

V praktické části diplomové práce byly popsány jednotlivé technologie pro 

kontrolu rozměrů výrobku, a tím i eliminace lidského faktoru. Při manuálním měření 

výpalku se lidský faktor projevuje především v opomenutí změření některého z daných 

rozměrů a dále ve špatném odečtu rozměru. To způsobí, že při další výrobě několika 

kusů tohoto výpalku dochází k výrobě zmetků. Tyto zmetky jsou exportovány 

zákazníkovi. Musí tak být vynaloženy finanční prostředky na novou výrobu těchto 

výpalků, na práci zaměstnanců a na dopravu těchto výpalků zákazníkovi. 

Použití technologie OLE for Process Control (OPC) je měřený rozměr 

vyhodnocován barevným rozlišením v displeji a systémovým hlášením. Kontrolor má 

tak možnost sledovat vizualizační projekt, který ho upozorní na danou chybu.  

Použití technologie pomocí WebMarker a PanelMarker je měřený rozměr 

vyhodnocován alarmem (červeným světlem či houkačkou). U této technologie bylo 

dosaženo snížení nákladů o software Reliance 4 a OPC Teco server. 

Obě metody jsou založeny na jednoduché přípravě výkresu do vizualizačního 

okna Reliance 4 nebo Webmarker. Čas věnovaný této přípravě výkresu je srovnatelný 

s časem nebo kratší než u původní přípravy (tisk daného výkresu, roztřídění výkresů 

podle dnů a směn, založení do složek a přemístění těchto výkresů na dané pracoviště). 

Eliminace lidského faktoru znamená ekonomický přínos. Zavedením vhodné 

technologie podpoříme dvě základní a nevyhnutelné konkurenční strategie každého 

výrobního podniku: snižování nákladu a zvyšování kvality. Volbou správné technologie 

může firma svým zákazníkům nabídnout vyšší kvalitu za nižší cenu. 
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