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strojní, Katedra automatizační techniky a řízení, 2011, 54 s. Vedoucí práce: ŠKŮTA, J. 

 

Bakalářská práce se zabývá řízením víceosého mechanismu pomocí řídicího systému 

Simatic řady S7. Práce obsahuje seznámení se s řídicími systémy Simatic, s 

komunikačními rozhraními a s programováním těchto řídicích systému včetně vizualizace. 

Je provedena realizace konkrétní úlohy v rámci řízení pojezdu krokových motorů na 

soustruhu. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

ADAMEC, Z. Control of the Multi Mechanism Using SPC Systém Simatic S7 – 200 and 

S7 - 300: Master Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, 2011, 54 p 

Thesis head: ŠKŮTA, J. 

 

This thesis deals with the multi-axis control mechanism using the control system 

Simatic S7. Work includes introduction to SIMATIC control systems, with communication 

interfaces and programming of control systems including visualization. The 

implementation of specific tasks performed under the control of stepper motor drive on a 

lathe. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

PLC   Program Logic Controler 

I/O    In/Out (Vstup/Výstup digitální, analogový atd.) 

SP2   Servis Pack 

ŘS    Řídicí Systém 

CPU   Central Processing Unit 

Kbps   Jednotka přenosu dat 

ASI   Actuator Senzor Interface  

Ex    Prostředí s nebezpečím výbuchu 

OB    Organizační Blok 

FB    Funkční Blok 

FC    FunkCe 

DB    Datový Blok 

DPS   Deska Plošných Spojů 

KM   Krokový Motor 

EN    ENable 

TP    Touch Panel 

SPS   Speicher Progtammierbare Steuerung 
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Úvod 

První část Bakalářské práce se zabývá řídicími systémy PLC jejich využití pro řízení 

pneumatických pohonů, servopohonů a krokových pohonů. Jsou zde vysvětleny základní 

pojmy a využití v dnešním průmyslu. 

Krokové pohony patří dnes k nejvíce využitých pohonů pro řízení nejrůznějších úloh. 

V druhé části je popsáno řízení krokových motorů pomocí řídicího systému PLC. 

1 Řídicí systémy Siemens řady S7 

Řidící systém je programovatelný automat nejčastěji označován PLC (Program Logic 

Controler ( SPS - SpeicherProgtammierbare Steuerung je označení německy). PLC měli 

nahradit dřívější řízení procesu reléovou logikou. V dnešních aplikacích a úlohách se 

využívá nejen pro logické řízení, ale také pro regulaci, analogové řízení, sběr dat, 

komunikaci s nadřazenými systémy atd. Programovatelný automat má svoje CPU, 

systémovou paměť, uživatelskou paměť, vstupní a výstupní jednotky a komunikační 

karty pro připojení nejrůznějších periférii pro komunikaci s jinými automaty, 

průmyslovýma PC. Na obrázku (obr. 1.1) je znázorněné vnitřní struktura PLC.  

       [Koziorek, J. Chromčák, L. 2007] 
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Obr. 1.1 Blokové schéma PLC 

 

Společnost Siemens nabízí velmi široké spektrum komponent pro řízení a 

průmyslovou automatizaci od nejjednodušších a nejlevnějších řídicích prvků až po složité 

řídicí struktury. Pro danou úlohu si může uživatel zvolit z velkého výběru PLC. Skupina 

řídicích systémů Simatic poskytuje řešení nejrozmanitějších automatizačních úloh při 

řízení jak diskrétních, tak i kontinuálních či hybridních technologických procesů. 

Nejčastěji se používají v automobilovém průmyslu v univerzálních i jednoúčelových 

strojích a zařízeních, ve všeobecné strojírenské a elektrotechnické výrobě (téměř ve všech 

strojích a zařízeních), při zpracování plastů, v balicích strojích, v potravinářství a ve 

vodárenství, při výrobě a rozvodu elektrické energie apod.  

[Koziorek, J. Chromčák, L. 2007] 
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Řídící systémy Simatic by se dali rozdělit do několika skupin, které se mezi sebou liší 

výkonností CPU, počtem použití rozšiřujících interface karet a vhodným použitím na 

konkrétní typ úlohy. 

 Programovatelné relé – siemens vyrábí nejnižší řadu ŘS s označením LOGO. 

Je to modulární programovatelné relé s max. počtem 24 DI, 16 DO, 8 AI, 2 

AO. Programuje se v tzv. LAD nebo FBD. Obsahuje nejrůznější programové 

aplikace (PID, čítače, časovače, logické funkce)  

 Mikrosystém S7 – 200 – Nižší řada programovatelných automatu. Používá se  

na jednodušší aplikace. Flexibilita designeru umožňuje navrhnout PLC dle 

požadavku uživatele. Můžeme použít až sedm rozšiřovacích karet (DI, DO, 

AI, AO a komunikační). Dnes jsou pomalu nahrazovány novými PLC S7 – 

1200, které se více podobají vyšší řadě ŘS S7 -300.  

 Střední a Velké systémy – Mezi střední a velké systémy jsou zahrnuty PLC S7 

– 300 a S7 – 400. Tyto systémy mají obrovskou škálu použití v jakémkoliv 

průmyslovém a chemickém průmyslu. Flexibilita designeru, intuitivní 

programování a zpracování tisíce vstupů a výstupu.  

[Koziorek, J. Chromčák, L. 2007] 

1.1 Simatic S7 – 200  

Série S7-200 je řada malých -programovatelných automatů (mikro - PLC) určených k 

řízení v různých automatizačních aplikacích. Široká nabídka různých modelů S7-200 a 

programovací nástroj na bázi Windows - poskytuje flexibilitu potřebnou pro řešení 

nejrůznějších úloh v automatizaci.   

S7 - 200 CPU obsahuje jeden nebo dva seriové porty, digitální I/O, analogové I/O a 

mikroprocesor (obr. 1.2). Celá výbava CPU se odvíjí od zvoleného typu (tab. 1.1) 
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Obr. 1.2  S7 – 200 

Přepínač režimu Pro manuální výběr režimu: 

   STOP = Režim stop, program není vykonáván. 

   TERM = Program se vykonává, je možný přístup čtení/zápis z PG.  

   RUN = Program se vykonává, je možný pouze přístup čtení z PG. 

Indikátory stavu SF = Skupinová chyba; vnitřní chyba CPU; červená 

    RUN =  Režim RUN; zelená  

   STOP = Režim STOP; žlutá 

   DP = PROFIBUS-DP ( jen CPU 215) 

Paměťová karta Pozice pro paměťovou kartu. Paměťová karta uchovává obsah 

programu, v případě výpadku napájecího napětí bez použití záložní 

baterie. 
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PPI spojení Zde můžete připojit programovací zařízení (PG/PC), textový 

displej (TD) nebo jiná CPU. 

Toto umožňuje přistupovat více operátorům s PG nebo textovým 

displejem. S7-200 centrály používají instrukce síťového čtení 

(NETR) a síťový zápis (NETW) pro čtení a zápis navzájem mezi 

sebou (peer-to-peer komunikace). 

 

Tab. 1.1  Specifikace CPU [Siemens, 2010] 

Parametr CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 224 XP CPU 226 

Paměť pro 

program: 

s editací v režimu 

RUN 

bez editace v 

režimu RUN 

4096 bytů 

4096 bytů 

4096 bytů 

4096 bytů 

8192 bytů 

12288 bytů 

12288 bytů 

16384 bytů 

16384 bytů 

24576 bytů 

Paměť pro data 2048 bytů 8192 bytů 10240 bytů 

Integrované I/O 

digitální 

analogové 

6 vst./4 výst. 8 vst./6 výst. 
14 vst./10 

výst. 

14 vst./10 

výst.2 vst./1 

výst. 

24 vst./16 

výst 

Rozšiřovací 

moduly 
0 modulů 2 moduly 7 modulů 

Komunikační 

porty 
1 RS - 485 2 RS - 485 

Rychlost 

booleovských 

instrukcí 

0,22 mikrosekund/instrukce 

Přenosové 

rychlosti PPI, 

DP/T 

9,6; 19,2; 187,5 kbaud 

Vysokorychlostní 

čítače 

Jednofázové 

4 při 30 kHz 6 při 30 kHz 
4 při 30 kHz 

2 při 200 kHz 
6 při 30 kHz 

Vysokorychlostní 

čítače 

Dvojfázové 

2 při 20 kHz 4 při 20 kHz 
3 při 20 kHz 

1 při 100 kHz 
4 při 20 kHz 

Pulzní výstupy 

(DC) 
2 při 20 kHz 2 při 100 kHz 2 při 20 kHz 
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K CPU přes komunikační port (interface PPI) lze také připojit operátorský panel. 

Operátorské panely k tomu to PLC jsou buď dvou řádkové typu TD200 a TD 200C, které 

mají nástroje pro programování přímo v softwaru STEP 7 - MicroWIN. Nebo panely TP 

177 Micro, které jsou zvlášť programovatelné pomocí softwaru WinCC flexible 2008 

SP2. 

1.2 Simatic S7 – 300 

Nejrozšířenějším PLC od firmy Siemens nese typové označení S7 – 300 (obr. 1.3). Je 

to Modulární nebo Kompaktní ŘS s výkonově stupňovaným CPU. 

Modulární – PLC obsahuje pouze CPU s komunikací. Standartně se dodává s MPI, 

pro připojení Touch Panel a pro připojení s PC na nahrání programu, a podle typu CPU 

mohou mít Profibus a dnes tolik žádaný Ethernet. [Koziorek, J. Chromčák, L. 2007] 

.Kompaktní – Automaty Krmě CPU jsou rozšířené také o digitální a analogové 

vstupy/ výstupy a nejčastěji  základními technologickými funkcemi jako rychlé čítání, 

měření frekvence, polohování a PID regulace.Všechny typy jsou standardně vybaveny 

komunikačním rozhraním MPI. Výkonnější procesorové jednotky jsou pak doplněny 

ještě o rozhraní PROFIBUS (313C-2DP, 314C-2DP) nebo RS422/RS485 (313C-2PtP, 

314C-2PtP). [Koziorek, J. Chromčák, L. 2007] 
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Obr. 1.3  S7 – 300 [Siemens, 2009] 

 

ŘS  se programuje pomoci softwaru STEP 7. Tento software je konfigurační a 

programovací pro profesionální použití. Pomocí programu STEP 7 lze použít následující 

funkce: 

 Konfigurace Hardware – programátor musí zvolit rack, typ CPU a všechny 

použité digitální,analogové a komunikační karty 

 Stanovení komunikace – programátor nastaví zvolenou komunikaci (např. 

Ethernet, Profibus atd.) 

 Programování – programátor si může zvolit až pět programovacích jazyku dle 

normy IEC 61 131 

 Ladění programu – programátor může pomocí simulace odladit případné chyby 

v programu 

 Archivace programu – archivace programu může provést na paměťovou kartu, 

která se vkládá do CPU 

[Koziorek, J. Chromčák, L. 2007] 
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Tab. 1.4  Porovnání CPU [Koziorek, J. Chromčák, L. 2007] 

 

CPU 224 

XP 
CPU 314C-2DP CPU 416-3 DP 

Pracovní paměť 

max. 
12kB 64kB 2,8MB 

Doba vykonání 1K 

bin instrukcí, min. 
0,22μs 0,1μs 0,04μs 

Max velikost 

paměti. 
256kB 8MB 64MB 

Čítače 256 256 2048 

Počet analog. 

vstupů/výstupů 

30/15 (2AI 

/ 2AO 

integrated 

v CPU) 

253 (4AI / 2AO 

integrovaných v 

CPU) 

8192AI / 8192AO 

Síťové možnosti 

PPI,MPI, 

Freeport, 

AS-

Interface, 

PROFIBU

S, 

Ind.Etherne

t 

PPI,MPI, AS-

Interface, 

PROFIBUS/ 

PROFINET Ind. 

Ethernet, 

PPI,MPI, PROFIBUS / 

PROFINET 

Ind.Ethernet 

Real time clock Integrován Integrován Integrován 
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1.3 Simatic S7 – 1200 

Simatic S7 – 1200 (obr. 1.4) je novy microsystem, který má plně nahradit S7 – 200. 

Disponuje výkonnější procesorem a větší pamětí, která se již dá dělit na oblast programu 

a na oblast dat. Mimo to obsahuje externí paměťovou kartu, která je energeticky 

nezávislá na S7 – 1200. Velikost této paměti se rozdělují podle zvoleného CPU. 

Komunikační rozhraní již v základní výbavě obsahuje profinet takže pro spojení s CPU 

není potřeba rozhraní PPI/MPI ( odpadá složité řešení komunikačního kabelu 

s převodníkem). 

Realizaci náročných úloh při řízení technologických zařízení usnadňují funkce čítání, 

měření, zpětnovazební regulace a řízení polohy i pohybu. Základní jednotky tak umožňují 

například čítat frekvenci až 100kHz na vysokorychlostních vstupech a generovat signál o 

frekvenci 100kHz na pulzních výstupech viz. (tab. 1.5). Jistě potěší, že uvedené funkce 

jsou v automatu vestavěné jako standardní součást základního vybavení [Siemens, 2010]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.4  S7 – 1200 [Siemens, 2010] 
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Tab. 1.5  Specifikace CPU [Siemens, 2010] 

Vlastnosti CPU 1211C CPU 1212C CPU 1214C 

Rozměry 90 x 100 x 75 110 x 100 x 75 

Pracovní paměť 25 Kbytes 50 Kbytes 

Paměť pro 

program 
1 Mbyte 2 Mbyte 

Paměť pro data 2 Kbytes 2 Kbytes 

Digital I/O 6 I/4 O 8 I/6 O 14 I/10 O 

Analog I/O 2 I 2 I 2 I 

Počet Vstupů a 

výstupů 
1024 bytes (inputs) and 1024 bytes (outputs) 

Počet 

Komunikačních 

modulů 

3 (left-side expansion) 

Rychlost 

booleovských 

instrukcí 

0.1 μs/instruction 

Vysokorychlostní 

čítače 

Jednofázové 

3 až 100 kHz 
3 až 100 kHz 

1 až 30 kHz 

3 až 100 kHz 

3 až 30 kHz 

Vysokorychlostní 

čítače 

Dvojfázové 

3 až 80 kHZ 
3 až 80 kHz 

1 až 20 kHz 

3 až 80 kHz 

3 až 20 kHz 

Pulzní výstupy 

(DC) 
2 
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2 Komunikace 

V dnešních PLC je komunikace základním prvkem. Zákazník dnes vyžaduje, aby 

automaty dokázali mezi sebou komunikovat, předávat si data, komunikovat s centrálními 

servery, vzdálené připojení a dnes i nejrůznější snímače (čtečky, měřící senzory, atd.) 

Komunikační rozhraní lze rozdělit následně: 

 Actuator/Sensor Level – jedná se o úroveň komunikace mezi snímači a řídicím 

automatem. Vyžaduje se spolehlivost, jednoduchost a nízké náklady. Výhodou 

je snížení počtu vodičů do automatu, na jeden komunikační. Příklad této 

komunikace je ASI, Profibus.  

 Field Level – je to úroveň komunikace mezi ŘS v rámci jedné technologické 

buňky. Používají se výkoné sběrnice s rychlím přenosem dat např. Profibus, 

Canbus apod. 

 Cell Level – nejvyšší druh komunikace mezi jednotlivými technologickými 

buňkami. Sběrnice se požadují rychlé, spolehlivé s velkým objemem dat např. 

Ethernet 

[Koziorek, J. Chromčák, L. 2007] 

 

2.1 AS – Interface 

Systém ASI představuje nové řešení automatizačních úloh. To znaména, že díky této 

komunikaci uživatel nemusí každý snímač zapojovat zvlášť do ŘS, ale toto složité 

připojování je nahrazeno dvojvodičovým nestíněným zapojením. ASI je průmyslovou 

seriovou sběrnicí, nejnižší úroveň komunikace (Actuator/Sensor Level), koncipována 

jako Master – Slave. Na jeden Master může být připojeno až 31 Slave (každý slave 

obsahuje čtyři binární vstupy) s dobou cyklu 5ms viz (obr. 2.1) 
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Obr. 2.1  Příklad zapojení ASI[Mmspektrum, 2007] 

2.2 PROFIBUS  

Komunikační protokol Profibus patří dnes v průmyslové automatizaci mezi nejvíce 

rozšířené komunikace. Je vznik sahá do poloviny 80let, kdy firmy Siemens, Bosch a 

Klockner & Moller se dohodli na společném projektu ke vzniku nové průmyslové 

sběrnice s označením Profibus (PROces Field BUS). Cílem vzniku této komunikace bylo 

vytvořit průmyslovou sběrnici, na kterou lze zapojit malá zařízení (obdoba ASI snímače vedeny 

do slučovacího pole, které by komunikovalo přes profibus s nadřazeným systémem), ale také 

vytvořit otevřenou síť pro komunikaci různých automatizačních zařízení např. PLC, operátorské 

panely, komunikace se servery. Norma EN 50170 definuje pravidla průmyslové sběrnice 

Profibus. 

[Koziorek, J. Chromčák, L. 2007] 
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2.2.1. Architektura průmyslové sběrnice Profibus 

Profibus používá přenosovou vrstvu dat na bázi RS-485. Profibus je konstruován 

dvojvodičově, kroucené vodiče (zabraňuji rušení) se stíněním, které se uzemní na obou 

dvou stranách. Kabel bývá na obou stranách ukončen standartním 9 pin D – SUB 

konektorem. Doporučuje se délka hlavního Profibus vedení do 100m a u Profibus- DP se 

délka jedné odbočky doporučuje max. do 3m. Na jednu sběrnice lze připojit až 32 

účastnických stanic. 

Parametry sběrnice Profibus: 

 Impedance vedení 135 – 165 Ω 

 Kapacita  30 pF/m 

 Průřez vodiče  0,34 mm² 

 Přenosová rychlost 9,6 kBit/s - 12 MBit/s 

2.2.2. Profibus – DP 

Je to komunikační protokol optimalizovaný na rychlý přenos údajů, navrhnutý 

speciálně pro komunikaci mezi PLC (DP master) a distribuovanými vstupy/ výstupy (DP 

slaves). PROFIBUS-DP je nízkonákladová, flexibilní náhrada přenosu signálů 

těžkopádnými paralelnými 24V a 20mA linkami. Příklad zapojení Profibus – DP 

(obr. 2.2) Tento interface rozlišuje mezi zařízeními typu Master a Slave.  

 Zařízení typu MASTER mají na starosti přenos údajů po sběrnici, může 

posílat zprávy bez toho, aniž - by  byl k tomu vyzván. Toto mu umožňuje 

přidělení příznaku, který jej opravňuje k přístupu na sběrnici. Zařízení typu 

Master jsou podle protokolu sběrnice PROFIBUS označované jako aktivní 

účastníci. 

 Zařízení typu Slave mohou být jednoduché I/O zařízení, jako např. akční 

členy, snímače, atd. Těmto zařízením není přidělený příznak, tzn. mohou 

pouze potvrdit přijetí zprávy nebo posílat zprávy (údaje) pokud si to Master 

vyžádá. Slave se označují jako pasivní účastníci této sběrnice. 
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Obr. 2.2  Profibus -DP [8] 

 

2.2.3. Profibus – PA 

Je nejmladší sběrnicí a byla vyvinuta pro komunikaci mezi ŘS a snímači. Tato 

sběrnice je vhodná i do prostředí Ex do zón 0,1,2. Komunikace je stejná jak u DP to 

znamená, že je zde určen Master/Slave tzn. Stanice Master zahájí výměnu dat s 

obsahujícím žádost o data a podřízené zařízení (slave) na tuto žádost odpovídá. Fyzická 

vrstva od sběrnice DP se liší tím, že jednotlivé stanice lze ze sběrnice PA napájet. 

Napájení dodávají speciální moduly, které se označují převodníky DP/PA. K jednomu 

úseku sběrnice lze připojit až 30 stanic s max, délkou 1900m pokud je sběrnice delší musí 

se vybavit tzv. opakovači, kterých může být až 4ks čímž se sběrnice PA prodlouží na 

9500m(délka vedení se počítá včetně odboček). Na tuto vzdálenost můžeme připojit až 

127 zařízení.   
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3 Programovací prostředí Siemens 

Programovaní PLC Simatic řady S7 – 200 a S7 – 300 je vytvořeno na základě normy 

IEC 61 131. Tato norma centralizuje programovací jazyky pro všechny PLC. Těmito 

programovacími jazyky jsou: [Kadleček, L. 2007] 

 LD - Ladder Diagram – je to grafický programovací jazyk založeny na tzv. 

releovém schématu 

 FBD - Function Block Diagram - jazyk funkčního blokového schématu. 

 SFC - Sequential Function Chart – jazyk sekvenčních diagramů  

 IL - Instruction List - jazyk seznamu instrukcí a nejvíce připomíná 

programovací jazyk assembler 

 ST - Structured Text - jazyk strukturovaného textu je vytvořen na základě 

známých jazycích Pascal a C 

[Kadleček, L. 2007] 

3.1 Programovací prostředí V4.0 STEP 7 MicroWIN SP8 

Toto programovací prostředí je určeno na programování mikrosystémů PLC S7 – 200. 

Toto prostředí vychází se softwaru RSLogix, který je určen pro automaty Allen Bradley. 

STEP 7 - Micro/WIN obsahuje podle normy IEC 61 131 tři programovací editory na 

vytvoření uživatelského programu, kterými jsou kontaktní schémata (LAD) viz 

(Obr. 3.1), výpis příkazů (STL) viz (Obr. 3.2) a funkční bloky (FBD) viz (obr. 3.3). 

 

Obr. 3.1  Příklad zápisu v LAD 
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Obr. 3.2  Příklad zápisu v STL 

 

Obr. 3.3  Příklad zápisu v FBD 

 

3.1.1. Základní prvky programu 

Uživatelský program je tvořen hlavním programem, který je v programovacím 

prostředí označen jako OB1. V OB1 se volají jednotlivé podprogramy, které jsou 

označeny SBRx (x značí číslo podprogramu). Podprogramy programátor volí, pro lepší 

přehlednost programu, tehdy když se určitý cyklus v programu opakuje. Uživatelské okno 

pro programátora lze rozdělit do tří hlavních oken (obr. 3.4): 

 Navigační lišta obsahuje ovládací ikony, pomocí kterých se umožňuje přístup 

k různým programovacím prvkům (programovací bloky, křížové odkazy, data, 

systémové data). 

 Instrukční strom obsahuje všechny objekty programu, tabulku signálu, 

instrukční kódy. Jednotlivé instrukce lze přenášet tzv. drag&drop nebo 

dvojklikem na instrukci, která se pak zobrazí na pozici blikajícího kurzoru. 

 Programový editor obsahuje tabulku lokálních proměnných, instrukční kód a 

ve spodní části záložky, na které když klikneme tak se dostaneme do hlavního 

programu nebo do jednotlivých podprogramů 
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Obr. 3.4  Uživatelské okno programu 

 

3.2 Programovací prostředí STEP 7 pro S7 – 300 

Step 7 je programovací prostředí pro Simatic S7 – 300 a S7 – 400. Tento software je 

ovládán přes SIMATIC Manager, který zjednodušuje a zpřehledňuje celé programovací 

prostředí. Součásti  Manageru je programovací prostředí, konfigurace hardwaru, WinCC 

a na odladění programu je umožněno přes simulátor. Je to naprosto odlišné prostředí než 

STEP 7 MicroWIN. Zápis programu si uživatel může vybrat dle normy IEC 61 131 z pěti 

programovacích prostředí, kterými jsou LAD, STL, FBD, které jsou naprosto shodné jak 

u programovacího prostředí STEP 7 MicroWIN, ale navíc obsahuje SFC a IL (vzhledem 

k tomu, že je to německý výrobek tak se velmi často v technické literatuře muže setkat na 

místo označení IL s označením AWL). Výhodou i nevýhodou zároveň je, že tento 

software naprosto akceptuje jakýkoliv zápis programu, i když může být systémově 

nevhodný. Velkou výhodou zde je, že Step 7 dokáže samostatně generovat tabulku 

signálů. Projekt resp. v PLC je možné definovat sedmi typy bloků, které jsou vysvětleny 

v dalším odstavci. 

  

Programový editor  

Navigační lišta 

Instrukční strom 
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3.2.1. Organizační Bloky (OBx) 

Organizační blok (OBx) jako u STEP 7 MicroWIN tak i ve Step 7 má funkci pro běh 

hlavního programu, který je volán cyklicky. Step 7 obsahuje mnoho typu organizačních 

typu, které mají různé funkce a jsou rozlišovány pořadovým číslem (obr. 3.5). 

 

Obr. 3.5 OB1 s voláním podprogramu v STL 

3.2.2. Datové Bloky (DB) 

Slouží k definování struktury dat (proměnných) (obr. 3.6). Každá datová proměnná 

má své jméno, datový typ a počáteční hodnotu (při spuštění PLC). DB dělíme podle 

struktury na dva typy: 

 Uživatelem definovaná struktura - libovolná struktura proměnných daná 

programátorem, jedná se vlastně o globální data přístupná ze všech částí 

programu. 

 Instanční datová struktura - struktura dat odpovídá struktuře dat určitého FB 

(DB je instancí FB 
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Datový blok se vytváří vložením nového objektu v hlavním okně Simatic Manager a 

zvolením typu „Data block“. Programátor může číst nebo zapisovat data do datových 

bloků následným zápisem: 

 DB2.DBB0 - čtení nebo zápis proměnné DB2 na adrese 0.0 – 0.7 

 DB2.DBW0 - čtení nebo zápis proměnné DB2 na adrese 0.0 – 1.7 

 DB1.DBD2 - čtení nebo zápis proměnné DB2 na adrese 0.0 – 3.7 

 DB2.DBX0.0 - čtení nebo zápis 1bitu v DB2 na adrese 0.0  

 

 

Obr. 3.6  DB Uživatelem definovaná struktura 

3.2.3. Funkční bloky (FB) 

Programátor pomocí funkčních bloků (obr. 3.7) může zapsat tu část podprogramu, 

která se v hlavním programu nebo ve funkci (FC) v programu opakuje. Výhodou FB 

oproti FC je ta, že uživatel může volat statické proměnné z FB s různýma DB. FB se 

může volat v OB, FB nebo FC. 

 

Obr. 3.7  FB s statickými proměnnými 
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3.2.4. Funkce 

Funkce s označením FC se volá stejně jako FB. V FC programátor definuje 

uživatelský program. 

3.2.5. Hlavní ovládací okno SIMATIC Manager 

Step 7 se ovládá pomocí Simatic Mnageru. Po instalaci Step 7 se jeho ikona zobrazí 

na ploše v této podobě . Dvojklikem se program spustí a dostanete se do nabídky 

(obr. 3.8), kde uživatel vytváří hardware pro projekt, vytváří FC,FB a DB. Zde se i 

spouští simulátor na odladění programu. 

 

Obr. 3.8  Ukázka části hlavního ovládacího okna SIMATIC Manager 
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3.3 Vizualizační prostředí WinCC 

Vizualizační software WinCC (obr. 3.9) slouží k vizualizaci procesu, kterou řídi 

programovatelný automat. Tento software je určen pro vytváření vizualizačních projektů 

na všechny operátorské panely od firmy Siemens. WinCC podporuje komunikaci s PLC 

Simatic, ale také s Allan Bradley, Omron. 

Tento software umožňuje zjednodušení práce s vizualizací procesů u S7 – 300 a S7 – 

400, protože  může být součástí celého projektu vytvořeného v Simatic Manageru. 

Jednotlivé datové proměnné lze vyčítat přímo s vytvořeného datového bloku s programu 

Step7. U Simatic S7 – 200 je zapotřebí přepisovat jednotlivé proměnné, které byly 

vytvořeny pro komunikaci s WinCC do softwaru WinCC s tzv. označením tag. Nebo 

naopak vytvořené tagy musím přepisovat s WinCC do STEP 7 MicroWIN. 

 

Obr. 3.9  Programovací prostředí WinCC Flexible 

 

  

Navigační lišta 

Programový editor  Instrukční strom 
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4 Pohony a servopohony 

Pneumatický mechanismus je pracovním mediem stlačený plyn, nejčastějším 

využitým mediem je vzduch, pomocí kterého může pneumatický mechanismus 

vykonávat práci.  

          [Volf, M. 2010] 

V dnešním průmyslové automatizaci se můžeme častěji setkávat s využitím 

pneumatických pohonů a servopohonu na místo lineárních elektrických pohonů. Lineární 

elektrické pohony jsou vysoce přesné, jejich regulace je snadněji realizovatelná, nicméně 

jejich pořizovací náklady jsou vyšší než – li u pneumatických pohonů a servopohonů. 

Dnes je možné u pneumatických pohonů řídit polohu s přesnosti okolo 1mm a je to 

z důvodů nelinearity v pneumatickém systému jako například stlačitelnost vzduchu nebo 

poměr suchého tření. [Volf, M. 2010] 

Výhodou pneumatického systému naproti hydraulickému jsou vyšší rychlost 

vykonávaných pohybů, snadná montáž a údržba, nepotřebuje zpětné vedení pro pracovní 

médium (vzduch je vypuštěn do atmosféry) a čistota provozu.  

Nevýhodou pneumatického systému oproti hydraulickému jsou pomalejší odezva na 

regulační zásah, výrazná změna teploty pracovního média v důsledku jeho stlačování a 

expanze, obtížněji dosažitelná přesnost polohování. [Volf, M. 2010] 

 

4.1 Prvky pneumatických mechanismů  

Pro sestavení pneumatického obvodu je zapotřebí nejrůznějších prvků, které se mezi 

sebou liší funkcí, složitosti konstrukce, cenou. Každý navržený prvek v tomto obvodě má 

svou funkci, který větší či menší mírou ovlivňuje správnost chodu navržené pneu 

soustavy. Každý takhle svolený prvek má u výrobce své typové označení pro přehlednost 

a volbu prvku. Dále pro snadnější a správnou volbu výrobku je v katalogových listech 

zaneseny vlastnosti námi svoleného pneu prvku. Tyto prvky můžeme pro přehlednost 

rozdělit do několika skupin. [Majerik, P. 2010] 

Převodníky pro převod energie na energii stlačeného vzduchu (kompresory) 

Prvky pro řízení (ventily, šoupátka) 

Prvky pro výrobu vakua (ejektory) 
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4.1.1. Lineární pohon DGPIL 

Lineární pohon DGPIL (obr. 4.1) je bez pístnicový, s kuličkovým vedením v pouzdře, 

s integrovaným odměřováním polohy po sběrnici CAN. 

 

Obr. 4.1  Lineární pohon DGPIL 

Pohon je určen pro vysoké zátěže na malé prostoru, protože disponuje dynamikou a 

vysokým přenosem momentů. Lineární pohon nese celé katalogové označení DGPIL-25-

225-PPV-B-KF-AIF-GK- AV-SV. Přesné vysvětlení jednotlivých vlastností katalogového 

kódu viz (tab.4.1) . [Majerik, P. 2010] 

Tab. 4.1 Přesné vlastnosti katalogového označení lineárního pohonu [Majerik, P. 2010] 
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4.1.2. Lineární pohon DNCI 

Lineární pohon DNCI je pístnicový pohon pojištění proti pootočení. Odměřování je 

provedeno přímo v pohonu pomocí enkodéru. Jeho hlavní vlastností je, že pří malé 

tuhosti disponuje velkou dynamikou. Lineární pohon nese celé katalogové označení 

DNCI-32-320-P-A viz (tab.4.2). [Majerik, P. 2010] 

Tab. 4.2 Přesné vlastnosti katalogového označení lineárního pohonu [Majerik, P. 2010] 

 

4.1.3. Proporcionální průtokový ventil MPYE 

Tento proporcionální ventil l se používá pro regulaci průtoku vzduchu (obr. 4.2) 

 

Obr. 4.2  Proporcionální průtokový ventil MPYE 
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Přímo ovládaný proporcionální ventil obsahuje polohovací šoupátko. Převádí 

analogový vstupní signál na odpovídající průřez na výstupu. V kombinaci s vnějším 

regulátorem koncových poloh a odměřovacím systémem lze vytvořit přesný pneumatický 

polohovací systém. Díky funkci škrcení ventilu lze vyvolat u lineárního válce změnu 

rychlosti při polohování, která je názorná na grafu (obr. 4.3), kde napěťová úroveň 

odpovídá průtoku vzduchu v procentech.  

Díky funkci ventilu 5/3 lze měnit směr pohybu lineárního válce. Ventil MPEY, který 

je použit u naší úlohy se jeho stav polohy šoupatká mění analogovým signálem 0 – 10V. 

Firma Festo dodává tento ventil i s analogovým signálem 4 – 20mA.  

Tab. 4.3 Vysvětlení typového značení MPEY ventilu[Majerik, P. 2010] 

 

 

Obr. 4.3  Průtok q při 6>5 barech v závislosti na požadované hodnotě napětí U 
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4.2 Servopohony 

Dnes jeden z nejvíce používaných druhu pohonů v dnešním průmyslu. Využívají se 

např. v obráběcích strojích, v robotice, čerpadel, ventilátorů atd.  

Servopohony se používají hlavně z důvodů přesného řízení pohybu. Nerozšířenější 

druh servopohonu jsou elektrické se stejnosměrnými motory, ale posledních deset let byl 

prudký nárůst vývoje střídavých servopohonů s asynchronními a synchronními motory. 

Servopohon lze posuzovat jako relativní autonomní systém s vnitřním uspořádáním 

kombinací subsystému. Jsou tvořeny s vlastními pracovními mechanismy, mechanickými 

měniči, elektrickými měniči, napájecím zdrojem a řídícím systéme pohonu. Typické 

uspořádání subsystému můžeme vidět na obrázku (obr. 4.4). 

 

Obr. 4.4 Zobrazení elektrického jednomotorového servopohonu 
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4.3 Krokové pohony 

 V současné technické praxi v oblasti řídicí, výpočetní a regulační techniky se nejvíce 

používají krokové a synchronní motorky malých výkonů. Nejvíce máme možnost setkat se s 

nimi u různých typů tiskáren, zapisovačů a elektrických posuvných zařízení, pozadu 

nezůstává ale i oblast regulační a řídicí techniky, kde se využívají spolu s převodovkou na 

změnu mechanických poloh ventilů, směšovačů, posuvy X a Y malých NC strojů aj.  

Krokový motor (obr. 4.5) je nejjednodušším akčním členem pro převádění digitálního 

signálu na polohu úhel natočení rotoru. V principu si můžeme krokový motor představit jako 

synchronní stroj, v němž místo točivého pole, generovaného třífázovým sinusovým 

napájecím napětím statorového vinutí, je generováno "poskakující" magnetické pole 

postupným napájením jednotlivých pólových dvojic stejnosměrným proudem Počet 

stabilních poloh rotoru je pak dán počtem kroků motoru na jednu otáčku. [Robotika, 2010] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5 Krokový motor, stator a rotor [Robotika, 2010] 
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4.3.1. Rozdělení krokových pohonů 

Krokové pohony lze rozdělit do tří skupin: 

 Krokové motory s pasivním rotorem, jsou to takové pohony, které mají 

rozdílné magnetické reluktance v příčné i v podélné ose. Tento typ krokových 

motorů musí mít rozdílný počet zubů na rotoru a statoru. 

 Krokové motory s aktivním rotorem,od prvního typu krokových pohonů se liší 

tím, že rotor je tvořen ornamentním magnetem. Rozlišujeme dva druhy těchto 

pohonů, radiálně nebo axiálně polarizované ornamentní magnety. Také mají 

rozdílný počet pólu na statoru a rotoru 

 Krokové motory hybridní, tento typ motoru slučuje oba typy motoru  

 [Friedl, F. 2008] 

4.3.2. Princip Krokového motoru 

Proud procházející danou cívkou statoru vytváří orientované magnetické pole. Toto 

vytvořené magnetické pole přitáhne opačný magnetický pól rotoru. Takto když budeme 

napájet jednotlivé cívky statoru dojde k otáčení rotoru krokového motoru. Když se takto 

rozbíhá krokový motor, musí se roztáčet on minimálních otáček po nominální, aby 

nedocházelo prokluzu rotoru a tím ke ztrátě kroků. [Friedl, F. 2008] 

Abychom mohli takto řídit krokový motor potřebujeme k této aplikaci řízení 

krokového motoru, které nám zajistí jednotlivé spínaní cívek statoru krokového motoru. 

Řízení krokového motoru rozlišujeme následovně: 

 Unipolární jednofázové řízení s plným krokem 

 Unipolární dvoufázové řízení s plným krokem 

 Bipolární jednofázové řízení s plným krokem 

 Bipolární dvoufázové řízení s plným krokem 

 Bipolární řízení s polovičním krokem 
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Pro řízení krokového motoru musíme znát několik informací. Úhel natočení během 

jednoho kroku α. Pro tento výpočet musíme znát počet kroku na otáčku n. 

 

Otáčky rotoru jsou určeny kmitočtem kroků fk tj. počtem kroků za sekundu, které 

vykoná rotor krokového motoru. Kmitočet kroků fk je stejný jako řídicí kmitočet řídicího 

signálu fs v případě, když se rotor otáčí bez ztráty kroku. Otáčky určíme pomocí 

následujícího vztahu: 

 

 [Friedl, F. 2008] 

4.3.3. Momentová charakteristika krokového motoru  

Momentová charakteristika krokového motoru (obr. 4.6) je závislost momentu M
z 

na 

kmitočtu kroků f
k 

nabuzeného krokového motoru, který se otáčí a je zatěžován. Křivka b 

je tzv. provozní charakteristika krokového motoru. Křivka a je tzv. rozběhová 

charakteristika motoru pro moment setrvačnosti zátěže J
z
.  

Obr. 4.6 Momentová charakteristika krokového motoru [Friedl, F. 2008]  
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Pro momentové charakteristiky krokového motoru je charakteristické rozdělení na 

dvě oblasti. Oblast I označovaná start/stop nebo rozběhová zahrnuje stavy, do kterých se 

může krokový motor dostat z klidu bez ztráty jediného kroku. Například při zatěžovacím 

momentu M
0 

můžeme skokem přivést řídicí kmitočet f
0
. Řídicí kmitočet f

1 
můžeme 

přivést pouze tehdy, když krokový motor pracuje naprázdno.  

Oblast II je oblast řízeného zrychlování krokového motoru někdy označovaná jako 

oblast omezené řiditelnosti. V této oblasti je nutno plynule (nikoli skokově) zvyšovat 

řídicí kmitočet aby nedocházelo ke ztrátě kroku. Pouze tímto složitějším způsobem řízení 

lze krokový motor optimálně využívat. Například při zatěžovacím momentu M
0 

lze při 

plynulém zvyšování řídicího kmitočtu z hodnoty f
0 

dosáhnout až hodnoty f
2
. Kmitočet f

3 

je nejvyšší provozní, řídicí kmitočet, při kterém krokový motor bez zátěže je schopen se 

otáčet v jednom smyslu. Motor se na tento kmitočet může rozběhnout nebo z něj zastavit 

bez ztráty kroku. M
max 

je nejvyšší provozní moment, kterým může být krokový motor 

zatížen. [Rydlo, P. 2000] 
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5 Řízení krokového motoru v reálné soustavě 

Pro řízení krokového motoru jsem zvolil ŘS Simatic  S7 – 300 (6ES7 314 – 6CF01 – 

0AB0) Compact, který má parametry viz. (tab. 1.4). Toto PLC má polovodičové DO 

v zapojení PNP, které mají spínací výkon max. 12W. Krokové motory, které řídíme tímto 

PLC mají pro buzení jednotlivých cívek statoru mnohonásobně vyšší výkon. Pro buzení 

jednotlivých cívek statoru motoru, jsem musel vytvořit Driver Box s DPS (obr. 5.1), 

který spíná budící proud pro statorové cívky. 

Obr. 5.1 Schéma zapojení DPS v Driver Box 

Pro DPS jsem použil Darlingtovy tranzistory TIC 121, které mají kolektorový proud 

I
C
 až 5A a bázový I

B
 proud max. 100mA. Na vstup ovládacího proudu I

B
 jsem zvolil 

omezovací odpor (ke každému tranzistoru) R=3k3. Budící proud cívek statoru, je 

omezeno odporem 22Ω o výkonu 10W. Při spuštění chodu krokového motoru docházelo 

omezení proudu na zdroji, což mělo za následek, že PLC šlo do poruchy a krokový motor 

se nevybudil.  

KM s typovým označením 57HS56DS108K – 01 má čtyři statorové cívky, na jednu 

otáčku se provede dvě sta kroků s úhlem pootočení na jeden krok o 1,8°. 
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5.1 Školní soustruh 

Pro řízení víceosého systému jsem si vybral řízení školního soustruhu s dvěma 

krokovými motory a jedním DC motorem pro pohon vřetene. KM1 řídí posuv v ose X, na 

kterém je upevněn KM2, který řídí posuv v ose Y, pro zářez nože. (obr. 5.2). 

Obr. 5.2 Školní soustruh 

Vytvořený program dokáže vysoustružit geometrický tvar kužel nebo válec. Proto 

jsem musel softwarově vyřešit několik problému jako jsou např. zadání vstupních hodnot 

geometrického tvaru, synchronizovat pohyb KM1 a KM2 vůči sobě.  

Synchronizace je řešena tak, že softwar přepočítá zářez nože (KM2) vzhledem 

k posuvu KM1, který činí 0,5mm. Aby nedocházelo při soustružení odřezání velkých 

kusů špon je pohyb řešen tak, že posuv v ose X provede zářez v oseY po celé délce 

zadané délky v ose X. Jakmile KM1 urazí tuto vzdálenost vrací se zpět do základní 

pozice, ale o 0,5mm kratší vzdálenosti. Po dosažení této polohy se pojezd nože zařeže do 

materiálu o vzdálenost k tomu vypočítanou. Celý tento proces se opakuje do 

vysoustružení geometrického tvaru kužele.   

KM1 – Osa X KM2 – Osa Y 
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5.2 Softwarové řízení otáček KM 

Pro ovládání výstupů z PLC pro spínání jednotlivých tranzistorů buzení cívek KM, 

jsem vytvořil funkční blok FB1 (obr 5.3) 

Obr. 5.3 Funkční blok FB1  

Funkční blok postupně spouští jednotlivé výstupy  Inductor 1 – 4, které spínají 

výstupy Q1 – Q0.3. Vstup EN je povolení  FB1. Vstup StartStep aktivuje chod programu 

a krokově ovládá výstupy Inductor. Vstup Reset je pro zastavení chodu programu a 

všechny výstupy Inductor se defaultně nastaví zpět do log0. Vstup do FB1 s označení 

Reverzace, při jeho aktivaci (je log1) se jednotlivé výstupy spouští s opačným sledem 

kroků, Inductor 4 – Inductor1, změní se sled buzení jednotlivých cívek KM a motor se 

otáčí opačným směrem. Výstup  PočetKroků nám zobrazuje aktuální počet kroků. Při 

aktivaci StartStep se výstupy z bloku spouští od spínací frekvence f
s
=10 – 0,5kHz. Je to 

z důvodů, aby nedocházelo při spuštění KM prokluzu a ztrátě aktuálního počtu kroků.  

Dalším způsobem řízení jednotlivých kroků je např. pomocí bloků FB5, který jsem 

naprogramoval v seqenceru. Jeho funkčnost je stejná jako FB1 jen je vytvořen v jiném 

programovacím prostředí a to v SFC (obr 5.4). 
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 Obr. 5.4 Funkční blok FB1  
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Blok FB2 (FB22) (obr 5.5) jsem vytvořil pro aktuální počítání jednotlivých kroků 

KM. Je zapotřebí dvou těchto počítadel (osa X a osa Y). Proto je tento blok je vytvořen 

jako FB, protože je možné v programu několikrát volat pro jednotlivé osy. SubtotalPulze 

je výstup REALu, který se využívá pro zobrazení aktuálního počtu kroku na TP. Vstup 

reset slouží pro vynulování počítadla kroků. Pro přesný výpočet kroků využívám 

konkrétní výstupy, které spínají buzení statorových cívek KM (Inpulse0-Inpulse3) 

Obr. 5.5 Funkční blok FB2 

 

.Blok FB30 je vytvořen z důvodů, aby zadaná data uživatelem převedl z jednotek 

„mm“ na počet kroků, které musí urazit pojezd KM (obr. 5.6). Tento blok je tvořen FB4 

(obr. 5.7). 
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Obr. 5.6 Funkční blok FB30 

Pro přiblížení jsem již zvolil konkrétní hodnoty. Delka_l je vstupní proměnná pro 

KM1, kdy konkrétní hodnota je 100mm (dráha pojezdu v ose X) a tento funkční blok 

zadanou hodnotu převedl do počtu kroku, které musí KM1 urazit, je to zobrazeno jako 

PočetKroku_L. Stejně se zadává i proměnná Rozdil_R a po přepočtu je zobrazena jako 

výstupní hodnota PocetKroku_R. Proměnná, PocetKroku_R, je přepočítaná o 5mm méně, 

protože zanechávám nejmenší průměr kuželu 5mm. Výstupní hodnota PocetKrokuZarezu 

je aktuální přepočet kroků zářezu nože v ose Y na 0,5mm pojezdu v ose X Vstupní i 

výstupní proměnné pro tento funkční blok jsou zadávány a zobrazeny přec datový blok 

DB20 a datový typ těchto proměnných je REAL. 
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Obr. 5.7 Funkční blok FB4 

 

5.3 Softwarové řízení soustružení 

Všechny bloky, které byly popsány v předcházející kapitole jsou volány v bloku FC1. 

Tento blok obsahuje nejdůležitější funkční blok FB7 (obr. 5.8), který synchronizuje a řídí 

pohyby osy X a Y, řídí otáčky krokových pohonů, resetuje počítadla atd. Tento blok je 

vytvořen v SFC, protože můžeme snadněji pozorovat běh programu a rychleji program 

odladit.  

V prvním kroků (Step1) se odečte vzdálenost 0,5mm, kde se neprovede zářez nože. 

V kroku (Step10) se zařež můž o pčet kroků, které vypočítá PLC. Po provední této 

instrukce se aktivuje pohyb osy X (Step6). Jak KM1 dokončí pohyb v ose X odečte se 

v počítadle kroků vzdálenost 0,5mm, na kterou se nůž má vrátit (Step7). Po dokončení 

pohybu do nově vypočtené základní pozice se opět provede zářez nože (Step9) a po 

provedení této instrukce skočí program do kroku (Step10) a celý cyklus se opakuje 
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Obr. 5.8 Funkční blok FB7 
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5.4 Komunikace s PLC přes HMI 

Pro zadávání vstupních dat, výstupních dat a řízení KM je použita HMI rozhraní 

realizované pomocí TP. Volil jsem TP 177B 6“ color PN/DP (obr. 5.9) od výrobce 

Siemens. Komunikační rozhranní podporuje Profibus nebo MPI. Volil jsem Profibus, 

protože rychlost komunikace je vyšší. U profibusu byla zadána rychlost komunikace 

1,5Mbps. 

 

Obr. 5.9  Ovládací prvky pro řízení KM Hlavní obrazovka 

Na obrázku (obr. 5.9) je ukázka rozložení ovládacích a zobrazovacích prvků na touch 

panelu. Význam jednotlivých prvků: 

 Délka L pojezdu (mm) – do modrého pole zadáme délku obrobku v ose x 

 Aktuální stav kroku (L) – v tomto poli se aktuálně zobrazí stav kroků v ose x 

 R pojezdu (mm)  – v tomto poli se zadává průměru obrobku (kužele) 

 Aktuální stav kroku (R) – v tomto poli se aktuálně zobrazí stav kroků v ose y 

 Potvrď   – potvrdím zadané hodnoty obrobku 

 Počet kroků (L)  – přepočet rozměru obrobku na kroky 
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 Počet kroků (R)  – přepočet rozměru obrobku na kroky 

 Start   – po stisknutí tohoto tlačítka se spustí proces 

obrábění 

 Stop   – po stisknutí tohoto tlačítka se ukončí proces 

obrábění 

  - aktivace další obrazovky Manuální režim 

Manuální režim je druhou obrazovkou v TP (obr. 5.10), která se volá grafickým tlačítkem 

modrou šipkou orientovanou doprava. Stisknutím tlačítek se spustí pohyb pojezdu osy X 

směrem k vřetenu soustruhu nebo směrem od vřetene soustruhu. 

Obr. 5.10  Ovládací prvky pro řízení KM Manuální režim 

 Start Pojezd Pravá – po stisknutí tohoto tlačítka se spustí pojezd v ose 

X od vřetene soustruhu 

 Start Pojezd Levá – po stisknutí tohoto tlačítka se spustí pojezd v ose 

X k vřetenu soustruhu 

   - aktivace hlavní obrazovky 
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6 Závěr 

V první části této práce jsem se teoreticky seznámil s principem ŘS a jejich využití 

v průmyslu. Blíže jsem se seznámil s PLC od fy. Siemens, jejich dělení dle výkonnosti 

CPU a využitelnosti v průmyslu. Dále jsem se seznámil s konkrétními druhy komunikace 

(ProfiBus, AS – Interface atd.) a jejich význam využití u PLC . Bakalářská práce se týká 

řízení KM, proto jsem se v teoretické části seznámil s konkrétními druhy pohonů a jako 

jsou pneu pohony, krokové pohony a servopohony. Přiblížil jsem si jejich funkčnost a 

využití v průmyslu. 

V druhé části, která se zabývá konkrétním případem řízení KM, jsem si měl ukázat 

využití PLC k řízení pohonů. Pro tuto úlohu jsem zvolil PLS S7 – 300 a soustruh, který 

jsem pomocí tohoto PLC řídil. Po realizace této úlohy jsem si vytvořil závěr, že přímé 

řízení pomoci tohoto PLC není nejvhodnější. Zjistil jsem, že výrobce udává spínací 

frekvenci DO f=2kHz, ale softwarově jsem této frekvence nedosáhl. Omezení bylo 

v rychlosti vypracování jednoho cyklu v PLC, která je 1ms. Rychlost tohoto cyklu se, ale 

odvíjí také ve složitosti programu. Z tohoto důvodu jsou některé softwarové prvky 

omezené, v čase vykonání instrukce, jako u časovačů, kdy nejkratší možný čas je možné 

dosáhnout 10ms. To do značné míry zpomalilo posuv KM v ose x. Software Codesys, 

který využívají PLC od fy. ABB, jsou v tomto ohledu kompaktnější, protože rychlost 

cyklu je 0,5ms a také se mohu volit tasky (čas, kdy PLC vykoná instrukci), což dělá 

z toto PLC vhodnější pro řešení této úlohy. 
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