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Anotace 

 Diplomová práce se zabývá náhradou reléového řízení svařovacího lineárního 

poloautomatu řídicím automatem PLC. V teoretické části jsou popsány základní 

vlastnosti PLC automatů s HMI rozhraními a krokových motorů. V praktické části se 

práce zaměřuje na řešení úlohy pomocí vývojového prostředí WinProLadder a 

PMDesigner ze strany PLC a Festo configuration tool ze strany řídícího modulu 

krokového motoru.  

 Cílem práce je vytvoření programu pro automat PLC a dotykový panel, díky 

kterému bude obsluha svařovacího lineárního poloautomatu schopna definovat 

technologické parametry svárů pro různé výrobky a následně sváry poloautomaticky 

vykonávat. 
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Annotation 

 This thesis deals with relay control replacement of linear semi-automatic 

welding machine by PLC controller. The theoretical part describes the basic features of 

PLC with HMI interfaces and stepper motors. The practical part of the thesis focuses on 

the solution of the problem through the use of WinProLadder and PMDesigner 

development environment on the part of PLC and Festo configuration tool used for the 

stepper motor control module. 

 

The aim of the thesis is to create a program for the PLC and the touch panel through 

which the welding machine operator will be able to define a linear semi-automatic 

welding process parameters for different products, and semi-automatically carry it out. 
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Seznam veličin a zkratek 

PLC Programmable Logic Controller 

HMI Human Machine Interface 

PC Personal Computer 

CPU Central Processing Unit 

CNC Computer Numering Control 

ROM Read Only Memory 

RAM Random Access Memory 

EPROM Erasable and Programmable Read Only Memory 

API Application Programming Interface 

PADT programming and debugging tools 

IL Instruction List  

ST Structured Text  

LD Ladder Diagram 

FBD Function Block Diagram 

FS-PLC Functional Safety Programmable Logic Controller 
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1.  Úvod 

Automatizační technika za několik posledních let prochází velkými změnami a ve 

svém vývoji kráčí mílovými kroky vpřed. Nemění se pouze prostředky automatizace, 

ale také metodika a aplikovaná teorie což dokazuje i fakt, že za poslední desetiletí se na 

automatizaci nenahlíží jako na cosi unikátního, drahého, nebo nadstandardního, ba 

naopak. Současné výrobní procesy, moderní výrobní linky, ale i nevýrobní oblasti se 

pyšní automatizací, která šetří energie, podává komplexní informace, automaticky řídí, 

diagnostikuje či predikuje.  

Za pravděpodobně nejpoužívanější automatizační prostředek můžeme bez váhání 

označit programovatelný automat PLC (Programmable Logic Controller). Hlavními 

přednostmi PLC je jeho extrémně spolehlivé technické vybavení, odolnost vůči 

poruchám a také modulárnost. V oboru automatizace je používán zhruba čtyřicet let a 

ve svých začátcích nahrazoval PC, jehož nasazení v mnohdy drsných provozních 

podmínkách bylo přinejmenším riskantní. S postupem času se problematika PLC 

automatů rozšířila do té míry, že dala vzniknout samostatné profesi „PLC programátor“.  

Výše uvedené mě jednoznačně vede k přesvědčení, že obor programování PLC je 

oborem perspektivním a zajímavým, a také proto se tato práce zabývá řešením úlohy 

poloautomatizovaného svařování pomocí automatu PLC.  

V  teoretické části práce podává obecný přehled o automatech PLC, zabývá se 

hlavními specifiky technického provedení, principy vykonávání programu, 

programovacími jazyky, které lze při psaní kódu volit a také oblastmi použití. V dalším 

je popsáno, pro PLC jistě neoddělitelné, operátorské rozhraní HMI (Human Machine 

Interface) a doplňuje tak problematiku automatů. Závěrem teoretické části je popis 

obecných principů funkce krokových motorů, jakožto pohonu použitého pro řešení 

úlohy této diplomové práce.  

Praktická část se zabývá náhradou reléového řízení svařovacího poloautomatu 

programovatelným automatem PLC. Práce pojednává o návrhu řízení svařovacích hlav 

pomocí krokového motoru, vytvoření aplikace pro dotykový panel, pomocí kterého 

bude poloautomatické svařování parametrováno a ovládáno a konečně popisuje návrh 

programu napsaného pro PLC výrobce FATEK.  
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2.   Programovatelné automaty (PLC) 

Programovatelný automat je uživatelsky programovatelný řídicí systém 

přizpůsobený pro řízení průmyslových a technologických procesů, mnohdy 

specializovaný na úlohy převážně logického typu (obzvláště u starších typů nebo u 

nejmenších systémů). Nejčastěji se označuje zkratkou PLC (Programmable Logic 

Controller), v německé literatuře se lze setkat s označením SPS (Speicher 

programmierbare Steuerung) [13]. Charakteristický vzhled programovatelného 

automatu ukazuje obr. 1, na kterém je PLC taiwanského výrobce FATEK použitého pro 

účely této práce. 

 

 

Obrázek 1.: Programovatelný automat FATEK [20] 

 Jednou z klíčových předností programovatelných automatů je rychlá realizace 

řešených úloh. Projektant je osvobozen od vývoje technického vybavení systému a tato 

problematika se omezuje na pouhé sestavení hardwarové konfigurace, kdy pomocí 

softwarových nástrojů vytvoří tzv. rack (rám) obsahující kompatibilní komponenty a 

moduly propojené sběrnicí se samotným PLC.  

 Zmíněná modulární hardwarová konfigurace je další z řady výhod PLC. Při 

řešení stále se měnících úloh a neméně důležitém tlaku na cenu je při projektování 

použit hardware na míru dané aplikaci. V případě, že varianta řešení nezůstává 

konečnou a vyvíjí se v etapách, nebo se požadavky na systém postupně rozšiřují je PLC 

v určitých mezích možno modifikovat, nebo doplňovat o různé moduly.  

 Podmínky v prostředí průmyslu jsou z pohledu elektroniky často velmi nešetrné 

a drsné. Proto jsou programovatelné automaty cíleně navrženy tak, aby splnily 

očekávání zákazníků a prokazovaly odolnost proti rušení a poruchám, robustnost a 

spolehlivost. V případě výskytu poruch se u PLC setkáváme s vnitřní diagnostikou 

systému a u vybraných vyšších řad automatů i s pokročilými diagnostickými nástroji.  
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2.1. Charakteristika technického vybavení PLC 

 

Koncem šedesátých let dvacátého století se cílem programovatelných automatů stala 

náhrada reléové a o něco později i bezkontaktní techniky. Z toho důvodu byla 

architektura prvních PLC postavena na zpracování binární informace a jádrem se staly 

bitové procesory. S dalším vývojem rychlých a výkonných mikroprocesorů se tento 

trend nezachoval příliš dlouho a postupem času se přešlo k slovně orientovaným 

procesorům a od oddělné paměti dat k organizaci v jediné operační paměti 

s vyhrazenými prostory pro konkrétní data [18]. 

Obecné blokové schéma standardního modulárního PLC ukazuje obrázek 2. a 

v navazujících kapitolách je uveden význam a funkce jednotlivých celků za účelem 

komplexního popisu technického vybavení PLC.  

 

Obrázek 2.: Blokové schéma standardního modulárního automatu PLC 
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2.1.1. Řízení technologických procesů 

 

Technologický proces může být chápán v různých souvislostech. Známe procesy 

výhradně technického rázu, jako jsou například tepelné soustavy, nebo soustavy 

mechanické, dále výrobní procesy zastoupené nejčastěji v zemědělství a konečně také 

procesy společenské, které se zabývají ekonomikou, nebo finančnictvím. 

Obrázek 3. znázorňuje funkci řídicího systému a jeho vztah k technologickému 

procesu. Technologický proces je ovlivněn působením vstupních veličin a také okolním 

prostředím (poruchy). Na základě těchto vstupů se mění jeho stav resp. stavové veličiny 

procesu.  

Doc. Ing. Jiří Bayer, CSc. [3] definuje řízení technologických procesů takto: 

„Vlastním cílem řízení technologického procesu je na základě řídicích veličin 

(programu) a stavu technologického procesu (stavové veličiny) řídit akčními veličinami 

technologický proces tak, aby výstup odpovídal požadovanému zadání. Tuto funkci 

vykonává řídicí systém .“ S ohledem na tuto definici pak technologický proces řízený 

automatem PLC tvoří systém, který je dán množinou fyzikálních veličin  a jejich 

vzájemnými vztahy.  

Obrázek 3.: Řízení technologického procesu 
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Samotné řízení je realizováno tzv. řídicím algoritmem, který je v případě PLC 

automatu tvořen programově (řízení lze zajistit také bez použití PLC automatu a to 

návrhem obvodového algoritmu, kdy program PLC je nahrazen propojením řídicích 

obvodů). Postup návrhu algoritmu je uveden v pěti krocích, jak doporučuje Doc. Ing. 

Jiří Bayer, CSc. [3]: 

1. Identifikace technologického procesu (analýza) 

2. Vytvoření matematického modelu technologického procesu 

3. Návrh algoritmu logického řízení (model řídicího automatu) 

4. Dekompozice řízení, dekompozice řídicího automatu 

5. Syntéza automatu, realizace automatu obvodově nebo programově 

 

Návrhem logického řízení se zabývá disciplína „Teorie automatů.“ Tato disciplína se 

zabývá jak tvorbou matematických modelů a popisem chování systémů (abstraktní 

teorie automatů), tak i samotným návrhem logických systému (aplikovaná teorie 

automatů).  

 

2.1.2. Vstupy a výstupy 

 

K vzájemnému propojení procesu s řídicím systémem slouží vstupní resp. výstupní 

signály.  PLC automaty řeší tuto problematiku sofistikovaným podsystémem vstupů a 

výstupů. Při pořízení programovatelného automatu se uživatel nemusí dále zabývat 

návrhem obvodů digitálních vstupů a výstupů jako u aplikací řešených jiným systémem 

řízení, ale využívá svorkovnic umístěných přímo na těle automatu, nebo rozšiřujících 

I/O (input/output – vstupně/výstupní) modulů.  

Vstupy a výstupy můžeme rozdělit na dvě základní skupiny podle zpracování signálu 

(digitální a analogové) a podle účelu (standardní a speciální). 

Digitální vstupy jsou často navrženy univerzálně tj. ke zpracování střídavého i 

stejnosměrného napětí. Pro zajištění filtrace rušivých signálů obsahují RC filtr, jsou 

galvanicky odděleny a v obvodu mají zařazeny diody pro ochranu před napěťovými 

špičkami a proti přepólování. 

Digitální výstupy jsou vybaveny tranzistorem v nevýkonovém provedení, nebo 

tyristorem v provedení výkonovém. V případě nutnosti spínání vyšších výkonů jsou 

digitální vstupy realizovány pomocí relé.  

Analogové vstupy a výstupy. Pro normalizaci snímačem měřené veličiny slouží 

převodníky, které převádějí fyzikální veličinu na proudové, nebo napěťové elektrické 

signály. Tyto signály jsou následně zpracovány v programovatelném automatu. 
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V případě výstupů je signál realizován šířkovou modulací výstupních impulzů 

konstantní amplitudy [18]. 

Pro zpracování stejnosměrné napěťové informace slouží analogový napěťový vstup. 

Zdroj signálu se v daném rozsahu chová jako ideální zdroj napětí a nejužívanějšími 

rozsahy jsou 0 V až 10 V, nebo -10 V až +10 V.  

Proudovou informaci zpracováváme proudovým analogovým vstupem. Zdroj signálu 

se v daném rozsahu chová jako ideální zdroj proudu a neužívanějšími rozsahy jsou        

0 mA až 20 mA, nebo 4 mA až 20 mA. 

Speciální vstupy a výstupy. U vybraných programovatelných automatů se 

setkáváme se specializovanými vstupy pro určitý typ snímačů. Nejtypičtějším 

představitelem této skupiny jsou vstupy pro měření teploty využívané k připojení 

odporových teploměrů jako například Pt100, Ni100, Ni1000 a podobně.  

Do skupiny speciálních výstupů řadíme výstupy vysokorychlostní, které slouží 

k generování rychlého sledu impulzů na příslušné svorce IO svorkovnice. 

Programovatelný automat je díky těmto výstupům schopen řídit i úlohy blízké 

systémům CNC jako například řízení pohybu a polohy po dráze, nebo řízení úloh 

geometrického charakteru. Tato vlastnost speciálních vysokorychlostních výstupů 

nabývá významu zejména tam, kde je pořízení CNC systému drahé, nebo z jiných 

důvodů nevhodné. Obdobou vysokorychlostních výstupů jsou vysokorychlostní vstupy 

pracující na principu čítání rychlého sledu impulzů a jejich následné vyhodnocení. 

 

2.1.3. Sběrnice 

 

Průmyslové sběrnice slouží k sběru, distribuci a vyhodnocení dat. Pro dnešní 

průmyslovou automatizaci jsou sběrnice neodmyslitelnou součástí a k nejznámějším a 

nejpoužívanějším patří např. CAN, FieldBus, ProfiBus, AS-Interface a další. Obecně 

můžeme říct, že sběrnice zajišťuje přenos režijních instrukcí a samotných dat mezi 

jednotlivými účastníky spojenými signálovými vodiči.  

Tento komunikační prostředek je využíván k propojení podsystémů, což vede 

k decentralizaci problému. Jednotlivé podsystémy pracují autonomně což v důsledku 

snižuje nároky na výkon automatu, ale také na kabeláž a zvyšuje spolehlivost a 

přehlednost. Avšak nároky kladené na průmyslové sběrnice jsou vyšší, než u sběrnic 

běžných. Například požadavek na řízení v reálném čase, vysoká spolehlivost přenosu 

dat, odolnost vůči rušení apod. 
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Obrázek 4.: Kategorie průmyslových sběrnic  

 

Z obrázku 4 je patrné, že kategorie průmyslových sběrnic se s pro určité typy 

zařízení překrývají a nejsou jednoznačně dané. Proto se v praxi můžeme setkat se 

zařazením daného standardu do obou sousedních kategorií [21]. 

Nejdůležitější vlastnosti definující danou sběrnici jsou zobrazeny v tabulce 1. 

Vybrané vlastnosti průmyslových sběrnic [21]. 
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Vlastnost Popis 

Topologie sítě 
Hvězda, kruh, strom, přípojka, linie, sériové řetězení, 

bod-bod a další. 

Přenosové médium 

Koaxiál, kroucená dvojlinka, optické vlákno, 

dvojvodičový kabel, čtyřvodičový stíněný kabel a 

další. 

Maximální počet uzlů Počet uzlů na segment, počet uzlů celkem. 

Dosah V metrech na segment, v metrech na síť. 

Způsob komunikace 
Master-slave, peer-to-peer, broadcast, multimaster, 

client-server, multi-část a další. 

Přenosové vlastnosti Rychlost přenosu v b/s, half-duplex, full-duplex. 

 

Tabulka 1.: Vybrané vlastnosti průmyslových sběrnic 

 

 

2.1.4. Centrální procesorová jednotka 

 

Centrální procesorová jednotka je zařízení navrženo k vykonávání aritmetických a 

logických operací. Procesor neboli CPU (Central Processing Unit) je znám jako 

mikroprocesor, protože obvody nutné k vykonávání zmiňovaných funkcí jsou 

zapouzdřeny v samostatném čipu. Realizuje soubor instrukcí, komunikační funkce, 

interkonektivitu s ostatními částmi PLC a přídavnými moduly, vykonávání 

uživatelského programu, paměťové operace, systémové služby a také připojení 

programovacího nástroje [13], [6]. 

CPU programovatelných automatů také zajišťuje komplexní rutiny kontroly paměti 

pro včasné zjišťování poruch. Je běžnou praxí, že PLC jednotky obsahují kontrolní led 

diody pro okamžitou základní diagnostiku stavu automatu.  
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Na obrázku 5 je znázorněno blokové schéma CPU programovatelného automatu PLC 

[17]. 

 

Obrázek 5.: Centrální procesorová jednotka 
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2.1.4.1. Instrukce  

 

Původní určení programovatelných automatů spočívalo v náhradě reléové, nebo 

obvodové logiky, a proto v žádném PLC nechybějí základní bitové instrukce, nebo 

operace s nimi. K těmto instrukcím patří, jak uvádí Šmejkal [13]: „Sejmutí pravdivostní 

hodnoty adresovaného bitu, operace logického součtu a součinu, negace výlučného 

součtu a jiných kombinačních logických funkcí, instrukce pro realizaci paměťových 

funkcí a klopných obvodů, pro zápis výsledku a mezivýsledku na adresované místo, ale i 

instrukce čítačů, časovačů, posuvných registrů, krokových řadičů a jiných funkčních 

bloků.“ 

V současné době je instrukční soubor mnohem rozšířenější, než je uvedeno výše. 

Standardem u dnešních PLC jsou instrukce pro aritmetické operace, instrukce pro 

číselné operace (sčítání, odčítání, porovnávání a práce s pevnou, nebo plovoucí 

desetinnou čárkou), instrukce pro přenos datových oblastí a také velice obvyklé 

instrukce pro řízení programu jako jsou volání podprogramů, skoky v programu a jiné. 

U PLC vyšších řad se setkáváme se sofistikovanějšími instrukcemi, které 

zjednodušují a zefektivňují programování. K takovýmto instrukcím patří PID regulace, 

instrukce pro fuzzy logiku, instrukce pro různé druhy komunikací a podobně. Avšak při 

současném trendu, kdy výpočetní výkon PLC automatů stále roste, výrobci zařazují 

instrukce z kategorie „specializované“ už i do nižších řad svých PLC automatů, a proto 

se programování i těch nejjednodušších úkolů stává čím dál tím více programátorsky 

komfortnějším. 

Samotný výpočetní výkon CPU se určuje podle doby nutné k vykonání určitého 

počtu instrukcí. Obvykle se udává doba na 1000 instrukcí a řádově se čas vykonání 

jedné instrukce pohybuje v mikrosekundách. Avšak celkový výpočetní výkon závisí i na 

dalších faktorech jako jsou použité prostředky, systémové služby a také optimalizace 

uživatelského programu. Proto informace o výkonu od výrobce je nutné zohlednit pro 

daný typ úlohy a tvorbu uživatelského programu nechat zpracovávat kvalifikovaným 

programátorem [13]. 

 

2.1.4.2. Cyklus PLC 

 

V jiných programovatelných systémech než jsou PLC automaty, programátor musí 

zajišťovat řízení programu. Opakovatelnost, skoky v programovém kódu, nebo 

vykonávání smyček. U PLC automatů je řízení zajištěno cyklickým opakováním kódu 

programu což nazýváme cyklem PLC. Jednotlivé instrukce a příkazy jazyka jsou 

opakovaně vykonávány v době řízení uživatelského programu, jak ukazuje obrázek 6. 
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Tímto se však další řízení programu nevylučuje a použitelnost instrukcí skoku, nebo 

přerušení cyklu je možná.  

 

Cyklus PLC je rozdělen do částí 

1. Čtení vstupních hodnot 

Prvním krokem programového cyklu je aktualizace vstupních hodnot tzv. čtení 

vstupních hodnot. V této fázi programového cyklu jsou hodnoty vstupů uloženy do 

zápisníkové paměti jako obrazy vstupů a s těmito hodnotami pracuje uživatelský 

program. Používáním obrazů vstupů se zamezuje vzniku hazardních stavů. 

2. Řešení uživatelského programu 

V této části cyklu je vykonán uživatelský program začínající instrukcí na prvním 

řádku vlevo. Ve chvíli dosažení poslední instrukce uživatelského programu je tato 

část cyklu ukončena.  

3. Zápis výstupních hodnot 

V zápisníkové paměti jsou uloženy obrazy výstupů, které v průběhu vykonávání 

uživatelského programu nabyly konkrétních hodnot a byly aktualizovány. V části 

zápisu výstupních hodnot jsou tyto aktuální hodnoty z paměti zapsány do registrů 

výstupních periferních modulů. 

4. Režie 

V čase režie je provedena aktualizace hodnot čítačů a časovačů, systémových 

registrů, spravuje se komunikace a provádí další režijní úkony. 

Každé PLC má výrobcem definovanou maximální dobu jednoho cyklu, která nesmí 

být překročena. V případě překročení povolené doby cyklu je PLC uvedeno do 

nouzového režimu a vykonávání uživatelského programu je zastaveno. 
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Obrázek 6.: Cyklus PLC 

 

2.1.5. Organizace paměti PLC 

 

Téměř žádný výrobce PLC neumožňuje uživateli přímý přístup do paměti automatu 

a nepovoluje jakkoli systém ladit, nebo jej modifikovat. Z uživatelského hlediska PLC 

nabízí paměť RAM pro uživatelský program, RAM pro data a EPROM paměť dat. 

K těmto dostupným paměťovým prostorům se přidává ještě poslední typ paměti a to 

systémová paměť ROM, která je permanentní a obsahuje fixní data. 

1. Systémová paměť ROM 

Paměť ROM z anglického „read-only-memory“ (paměť pouze pro čtení) je paměť, 

jejíž obsah je dán při výrobě PLC, poté je neměnný a zachovává si svá data i po 

ztrátě napájení.  V této paměti je uložen operační systém PLC a fixní data 

používaná CPU. 
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2. Paměť RAM pro uživatelský program 

Paměť RAM, v anglickém jazyce „Random-accsess-memory“ označuje paměť 

s libovolným výběrem. Paměť typu RAM je pamětí volatilní (nestálá), která po 

ztrátě napájení neuchovává uložená data. V případě PLC slouží k uchování 

uživatelského programu, a proto je ztráta dat při výpadku napájení nežádoucí. 

Tento problém je nejčastěji řešen napájením z baterie implementované do těla PLC 

automatu.  

3. Paměť RAM pro data 

Paměť RAM pro data slouží k ukládání obrazu vstupů a výstupů, hodnot časovačů a 

čítačů a dalších dat z periferních zařízení. V některých případech je tato paměťová 

oblast nazývána jako „datová tabulka“, nebo „tabulka registrů“.  

4. EPROM paměť dat 

Paměť EPROM, v anglickém jazyce Erasable-and-Programmable-Read-Only-

Memory, nabízí stejnou funkci jako paměť ROM avšak s přidáním funkce 

opakovatelného zápisu dat, před nímž je nutné paměť smazat. Výrobci tuto paměť 

nabízejí k různému využití, ale zejména k archivaci uživatelského programu, 

zálohování, nebo k přehrávání firmware.  

 

 

2.1.6. Rozhraní PLC 

 

Rozhraní PLC představuje prostředky pro výměnu dat a komunikaci s jinými 

moduly. Tyto moduly pracují nezávisle na PLC avšak díky rozhraní je možné vytvořit 

oboustrannou komunikaci přes vstupně výstupní systém a příslušný komunikační 

protokol a potažmo moduly obsluhovat, nebo být obsluhován. Na rozhraní je možné 

pohlížet ze dvou hledisek a to na softwarové rozhraní a hardwarové rozhraní. 

K nejpoužívanějším rozhraním v automatizační technice a zejména v oblasti PLC patří: 

- Rozhraní RS232, RS422, RS485 

- Rozhraní MPI, PPI 

- ProfiNet 

- ProfiBus  

- ModBus 
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2.1.6.1. Hardwarové rozhraní 

 

Hardwarové rozhraní definuje propojení mezi dvěma zařízeními specifikací 

mechanickou, elektrickou, a logickou (nebo také signálovou). K zajištění správného 

přenosu dat se užívá protokolů daného rozhraní, kdy jsou data posílána v definovaných 

sekvencích.  

Místo výměny dat mezi zařízeními se nazývá port a právě přes tento port jsou 

připojována periferní zařízení. Z fyzického hlediska se jedná o specializovaný vstupní 

konektor, na který je možné připojit periferní zařízení pomocí kabelu s opačným 

protikusem konektoru. Z elektronického hlediska je na port pohlíženo jako na 

definovaný počet vodičů s příslušnými piny zajišťující přenos signálu mezi zařízeními. 

 

2.1.6.2. Softwarové rozhraní 

 

Softwarové rozhraní představuje souhrn informací daného zařízení, které 

specifikují způsob, jak s ním mohou ostatní zařízení komunikovat. Do kategorie 

softwarového rozhraní se řadí komunikační protokoly a API (Application Programming 

Interface). 

Komunikační protokol je souhrn pravidel, sémantika a koordinaci dat, což 

umožňuje jednotlivým zařízením navázat komunikaci. Jinými slovy jde o organizaci a 

přenos bitů a bajtů elektronických signálů nabývajících stavů logické jedničky, nebo 

nuly. Komunikační protokoly jsou standardizovány a více zařízením obsahující stejný 

komunikační protokol je umožněno vyměňovat si data. Protokol může být 

reprezentován jako sekvence kroků pro výměnu datových zpráv, nebo jako vývojový 

diagram. Vlastnosti definované jednotlivými protokoly mohou být různé, ale k těm 

základním patří definice začátku a konce zprávy, formát zprávy, výměna informací o 

parametrech zprávy, detekce přístupných uzlů, detekce chybových zpráv a mnoho 

dalších. 

API neboli aplikační programové rozhraní slouží ke standardizovanému 

programování aplikací. Jedná se o funkce, třídy, procedury a protokoly náležící do 

určité knihovny využívané programátorem.  
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2.2. Charakterisika softwarového vybavení PLC 

 

Problematiku programování PLC automatů řeší příslušná norma IEC 61131 

Programmable controllers. Tato norma je rozdělena do sedmi částí a pokrývá jednotlivé 

oblasti uvedené v následujících kapitolách. Standard se zabývá moderními 

technologiemi, a proto je nutné zdůraznit, že prochází stálým vývojem z důvodu inovací 

v oboru [10]. 

 

2.2.1. Norma IEC 61131 

 

Norma IEC 61131 Programmable controllers je rozdělena do těchto částí [19]: 

IEC 61131-1 Programmable controllers – Part 1: General information 

- První část normy aplikovaná na programovatelné automaty a jejich periferie se 

zabývá programovacími a ladícími nástroji (PADT), rozhraními člověk stroj 

(HMI) atd., jejichž zamýšleným účelem je řídit průmyslové stroje a procesy. 

Definuje termíny užívané tímto standardem. Definuje principiální funkční 

charakteristiky systémů programovatelných automatů.  

IEC 61131-2 Programmable controllers – Part 2: Equipment requirements and tests 

- Specifikuje požadavky a příslušné testy pro programovatelné automaty (PLC) a 

jejich periferie (například programovací a ladící nástroje (PADT), rozhraní 

člověk stroj (HMI), atd.), jejichž zamýšleným účelem je řídit průmyslové stroje 

a procesy. 

IEC 61131-3 Programmable controllers – Part 3: Programming languages 

- Specifikuje syntaxi a sémantiku unifikovaného souboru programovacích jazyků 

pro programovatelné automaty (PLC). Tento soubor obsahuje dva textové 

jazyky, Instrukční list (IL) a Strukturovaný text (ST) a dva grafické jazyky, 

Žebříkový diagram (LD) a Diagram funkčních bloků (FBD). 

IEC 61131-4 Programmable controllers – Part 4: User guidelines 

- Představuje koncovému uživateli programovatelných automatů (PLC) sérii 

normy IEC 61131 a slouží mu k asistenci s výběrem a specifikací technického 

vybavení podle série normy IEC 61131. Tento uživatelská příručka slouží pro 

potřeby koncového uživatele PLC. 
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IEC 61131-5 Programmable controllers – Part 5: Communications 

- Specifikuje aspekty komunikace programovatelných automatů. Z pohledu PC 

tato část normy specifikuje, jak může jakékoli zařízení komunikovat s PC jako 

server a jak může PC komunikovat s jakýmkoli jiným zařízením. Podrobně 

popisuje chování PC jako poskytovatele služeb pro jiná zařízení a chování PC 

z pohledu požadavků na služby od jiných zařízení. 

IEC 61131-6 Programmable controllers – Part 6: Functional safety 

- Specifikuje požadavky na programovatelné automaty (PLC) a jejich periferie 

jako je definuje část 1, s rozšířením o užívání logických elektrických, 

elektronických a programovatelných elektronických bezpečnostních subsystémů. 

Programovatelné automaty a jejich periferie se shodující se s požadavky této 

části normy jsou považovány za vyhovující pro E/E/PE bezpečností systémy 

jsou označeny za bezpečnostní programovatelné automaty (FS-PLC). FS-PLC 

jsou považovány za hardwarové/softwarové subsystémy. FS-PLC mohou 

obsahovat také softwarové elementy jako například předdefinované funkční 

bloky. 

IEC 61131-7 Programmable controllers – Part 7: Fuzzy control programming 

- Definuje programovací jazyk pro aplikace Fuzzy řízení používaný 

programovatelnými automaty. 

 

2.2.2. Funkční model PLC systému 

 

První část normy IEC61131-1 Programmable controllers – Part 1: General 

information definuje termíny a principy programovatelných automatů jako celku. 

Základní definici systému PLC a jeho funkční charakteristiky popisuje Martinásková v 

literatuře[10] takto: Systém programovatelné řídicí jednotky/PC-systém, PLC systém 

(Programmable Controller System/PC-System, PLC System) je uživatelská konfigurace 

zahrnující programovatelnou řídicí jednotku a přidružená periferní zařízení nutná pro 

konkrétní automatizovaný systém. Tato konfigurace obsahuje jednotky vzájemně 

propojené kabely nebo zásuvnými spoji u stálých instalací a kabely nebo jinými 

prostředky u přenosných a přemístitelných periferních zařízení. Funkční charakteristiky 

PLC systému jsou znázorněny na obrázku 7. 
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Obrázek 7.: Funkční model PLC systému 
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2.2.3. Programovací jazyky PLC 

 

Standard definuje čtyři programovací jazyky, které popisuje norma IEC 61131-3. 

Specifikuje syntaxi a sémantiku unifikovaného souboru programovacích jazyků pro 

programovatelné automaty (PLC) [19]. Na základě této specifikace jsou založena 

programovací prostředí programovatelných automatů a dělí se do dvou skupin po dvou 

jazycích. Grafické programovací jazyky kam patří žebříčkové diagramy a jazyk 

funkčních blokových schémat a textové programovací jazyky kam patří jazyk seznamu 

instrukcí a jazyk strukturovaného textu. Podrobný pohled na jednotlivé jazyky jsou 

uvedeny v následujících kapitolách. 

Samotná volba programovacího jazyka záleží z části na programátorovi a z části na 

možnostech programovatelného automatu. Některé programovatelné automaty povolují 

programátorovi programovací jazyk volit, jiné dokonce libovolně přepínat jazyky 

v průběhu psaní kódu. Avšak u ne všechny PLC automaty poskytují takovou volnost 

v ohledu programovacích jazyků. Např. systém FATEK použitý pro aplikaci, kterou se 

zabývá tato práce, dovoluje programovat PLC pouze v jednom programovacím jazyce a 

to v žebříčkovém diagramu. Dalším kritériem pro volbu programovacího jazyka je 

požadavek koncového uživatele PLC. Sekce údržby a správy v podnicích často 

preferuje jeden z jazyků, který pokud možno používá u všech programovatelných 

automatů v podniku.  

 

2.2.3.1. Žebříčkový diagram 

 

V angličtině zkráceně LD, neboli Ladder Diagram je programovací jazyk náležící 

do podskupiny grafické programovací jazyky. Základ pro tento jazyk tvoří reléová 

schémata a jednotlivé logické operace jsou zobrazeny jako analogie ke kontaktním 

prvkům. Symbol pro kontakt tvoří dvě svislice, pro cívku to je dvojice kulatých závorek 

a pro prvky, které nemají analogii v elektrických prvcích je použit obecný blok 

obdélníkového tvaru s textovým popisem funkce. Ukázka zápisu negace logického 

součinu v jazyce LD je znázorněna na obrázku 8. 

 

 

 

 

Obrázek 8.:Negace logického součinu v jazyce LD  
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2.2.3.2. Funkční blokové schéma 

 

V angličtině zkráceně FBD, neboli Function Block Diagram je programovací jazyk, 

který se jako druhý řadí do podskupiny grafické programovací jazyky. FBD vychází ze 

schémat logických obvodů a jednotlivé instrukce a funkce jsou zobrazeny ve formě 

obdélníkového bloku s počtem vstupních a výstupních vazeb odpovídajícím dané 

funkci. Každý blok obsahuje textový, nebo grafický popis funkce. Ukázka zápisu 

negace logického součinu v jazyce FBD je znázorněna na obrázku 9. 

Obrázek 9.:Negace logického součinu v jazyce FBD  

 

2.2.3.3. Seznam instrukcí 

 

V angličtině zkráceně IL, neboli Instruction List je programovací jazyk, který 

náleží do podskupiny textové programovací jazyky. Jazyk IL je obdobný assembleru 

užívanému v počítačích. Příkazy jazyka IL jsou strojově orientovány což znamená, že 

každému z nich náleží příslušná strojová instrukce. Použití jazyka je nejvhodnější tam, 

kde se pracuje se složitějšími vzorci a výpočty, které jsou přehledněji čitelné než u 

jazyků grafických. Příklad zápisu negace logického součinu v jazyce IL je znázorněn na 

obrázku 10. 

Obrázek 10.:Negace logického součinu v jazyce IL  
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C 
& 
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2.2.3.4. Strukturovaný text 

 

V angličtině zkráceně ST, neboli Structured Text je programovací jazyk, který 

náleží do podskupiny textové programovací jazyky. ST má kořeny ve vyšších 

programovacích jazycích jako Pascal, nebo C a jeho největší výhodou je přehlednost. 

Zápis programového kódu je povýšen o podmínkové příkazy, nebo také příkazy 

iteračních smyček. Příklad zápisu negace logického součinu v jazyce ST je znázorněn 

na obrázku 11. 

Obrázek 11.:Negace logického součinu v jazyce ST  

 

 

2.2.4. Programový model PLC 

 

Programový model podává základní informaci o jeho jednotlivých prvcích a 

vztazích mezi nimi. Skládá se z těchto prvků [10]: 

1. Datové typy 

2. Programové organizační jednotky 

a. Funkce 

b. Funkční bloky 

c. Programy 

3. Prvky sekvenčního funkčního diagramu  

4. Konfigurační prvky 

a. Globální proměnné 

b. Zdroje 

c. Úlohy 

d. Přístupové cesty 

 

Datové typy jsou rozděleny do dvou skupin a to standardní a uživatelské. 

Standardní datové typy tvoří skupina elementárních datových, které mohou být 

využívány přímo, bez další deklarace. Elementární datové typy PLC automatů jsou 

uvedeny v tabulce 2. Mimo elementární datové typy je uživateli umožněno si datový typ 

deklarovat a vytvořit si tzv. uživatelský datový typ.  

 

 

C := A AND NOT B 
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Název Popis Počet bitů Rozsah 

BOOL Boolovské číslo 1 0,1 

SINT Krátké celé číslo 8 0 až 255 

INT Celé číslo 16 -32768 až 32767 

DINT Celé číslo, dvojnásobná délka 32 -2147483648 až 

2147483648 

LINT Celé číslo, dvojitá dvojnásobná 

délka 

64 -2
-63

 až 2
63 

USINT Celé číslo bez znaménka 8 0 až 255 

UINT Celé číslo bez znaménka, 

dvojnásobná délka 

16 0 až 65535 

UDINT Celé číslo bez znaménka, 

dvojnásobná délka 

32 0 až 2
32

-1 

ULINT Celé číslo bez znaménka, dvojitá 

dvojnásobná délka 

64 0 až 2
64

-1 

REAL Číslo v pohyblivé řádové čárce 32 ± 2.9E-39 až ± 

3.4E+38 

Podle IEC 559 

LREAL Číslo v pohyblivé řádové čárce 64 Podle IEC 559 

TIME Trvání času závislý - 

DATE Datum závislý - 

TOD Denní čas závislý - 

DT Absolutní čas závislý - 

STRING Proměnlivý řetězec závislý - 

BYTE Sekvence 8 bitů 8 Není deklarováno 

WORD Sekvence 16 bitů 16 Není deklarováno 

DWORD Sekvence 32 bitů 32 Není deklarováno 

LWORD Sekvence 64 bitů 64 Není deklarováno 

   

Tabulka 2.:Elementární datové typy [10] 

 

Funkce jsou rozděleny do dvou skupin a to standardní a uživatelské.  Obecně je 

funkce definována normou IEC 61131-3 jak uvádí Martinásková [10] takto: 

„Programová organizační jednotka, která po provedení vygeneruje vždy jeden datový 

element (může být složen z více hodnot, jako je např. pole nebo struktura). Volání 

funkce se může použít v textových jazycích jako operand ve výrazu“. 

Standardními funkcemi PLC automatů se zabývá norma IEC 61131-3 a popisuje 

tyto základní skupiny [10]: 
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1. Funkce pro konverze typu 

2. Numerické funkce 

a. Numerické funkce jedné proměnné 

b. Aritmetické funkce více proměnných 

3. Funkce nad řetězcem bitů 

a. Rotace bitů 

b. Boolovské funkce 

c. Funkce porovnávání 

4. Funkce nad řetězcem znaků 

5. Funkce s typy datum a čas 

6. Funkce nad datovými typy „výčet“ 

 

Funkční bloky jsou v problematice programovatelných automatů definovány jako 

organizační jednotky programu provádějící generaci hodnot. Funkční blok je na rozdíl 

od funkce vždy vybaven příslušnou datovou strukturou, ve které jsou po provedení 

funkce uloženy výstupní a vnitřní hodnoty. Datový blok umožňuje parametrizaci 

výhradně vstupních, nebo vstupně-výstupních hodnot a generuje příslušné výstupní 

hodnoty, nebo vstupně-výstupní hodnoty. Datový blok musí obsahovat identifikátor 

instance z důvodu možnosti opětovné deklarace. 

Programy v problematice programovatelných automatů definuje norma IEC 

61131-3 podle Martináskové [10] takto: „Logický souhrn prvků programovacích jazyků 

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

stroje nebo procesu systémem programovatelného automatu.“ 

Prvky sekvenčního funkčního diagramu napsány v jednom z jazyků popsaných 

v normě IEC 61131-3 slouží k vytvoření takových struktur v programu, aby bylo 

zajištěno jeho sekvenční řízení. Tímto je program řízen v krocích tj. v určitých 

situacích, které jsou jednoznačně popsány pravidly a návaznými akcemi. Podmínky 

určující následující krok, nebo více kroků nazýváme přechody. Grafické znázornění 

příkladu sekvenčního funkčního diagramu je zobrazeno na obrázku 12. 

Inicializační 

krok 

Krok 1 

Podmínka 

přechodu 

Obrázek 12.: Sekvenční funkční diagram 
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Konfigurační prvky konkrétně globální proměnné, zdroje, přístupové cesty a 

úlohy jsou vzájemně propojeny v softwarovém modelu zobrazeném na obrázku 13. Pro 

spuštění úlohy, kterou chápeme jako výkonný řídicí prvek spouštějící soubor 

programových organizačních jednotek, předchází inicializace zdroje a konfigurace. 

Inicializace probíhá v několika krocích. Jako první dochází ke startu konfigurace, což 

v důsledku znamená inicializaci globálních proměnných, poté se spouštějí jednotlivé 

zdroje konfigurace a inicializují se lokální proměnné příslušných zdrojů. Po spuštění 

zdrojů dochází k uvolnění všech úloh náležících danému zdroji [10]. 

Obrázek 13. Softwarový model[10] 

 

FB FB 

Program 

Úloha Úloha 

Program 

 

Globální a přímo reprezentované proměnné 

Zdroj  Zdroj 

Konfigurace 

Přístupové cesty 

Komunikační funkce 
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3.  Krokové motory 

 

Definice krokových motorů podle standardu britské specifikace zní, jak uvádí 

Athani [1]: „Krokový motor je bezkomutátorový stejnosměrný motor, jehož rotor se 

otáčí v diskrétních úhlových přírůstcích v době programově řízeného pulzního napájení 

statorového vinutí.“ Rotace je vyvolána díky magnetické interakci mezi póly rotoru a 

sekvenčnímu napájení statorového vinutí. Toto sekvenční napájení je nejčastěji 

realizováno pulzním řízením. Rotor neobsahuje vinutí, ale vyniklé, nebo magnetizované 

póly. Z uvedené definice vyplývá, že krokové motory jsou akční členy, jejichž vstupy 

jsou sekvence pulzů a v této závislosti je výstupem diskrétní úhlová rotace. 

 

3.1. Konstrukce krokových motorů 
 

Krokové motory se dělí do dvou hlavních skupin a to s permanentními magnety, 

nebo bez permanentních magnetů. Obě skupiny jsou rozděleny na podskupiny 

krokových motorů a v praxi se můžeme setkat i s dalšími speciálními konstrukcemi 

krokových motorů. Základní rozdělení krokových motorů je zobrazeno na obrázku 14.  

 

Obrázek 14.: Základní rozdělení krokových motorů 

 

 

Krokové motory 

S permanentním magnetem Bez permanentního magnetu 

S proměnnou reluktancí S vyniklými póly Hybridní Speciální 
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3.1.1. Krokové motory s proměnnou reluktancí 

 

Hlavní charakteristikou této skupiny krokových motorů je absence permanentních 

magnetů jak u rotoru, tak i u statoru a vinutí u rotoru. Rotor tvořen vyniklými póly 

tvořené z magneticky měkkého materiálu. V případě statoru je opět použit magneticky 

měkký materiál a na jeho pólech je umístěno statorové vinutí. Počet pólů statoru je 

úměrný násobku počtu fází statorového vinutí. Schéma krokového motoru s proměnnou 

reluktancí je zobrazen na obrázku 15.   

 

Obrázek 15.:Schéma krokového motor s proměnnou reluktancí [1] 

 

 

3.1.2. Krokové motory s vyniklými póly 

 

Krokové motory s vyniklými póly patří do skupiny s permanentními magnety. 

Příklad tohoto druhu krokového motoru ukazuje schéma na obrázku 16. Hlavní 

výhodou této podskupiny motorů jsou nízké náklady na výrobu a uplatňují se nejčastěji 

v zařízeních jako jsou tiskárny, CD mechaniky apod. 
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Obrázek 16.:Schéma krokového motoru s vyniklými póly [1] 

 

3.1.3. Hybridní krokové motory 

 

Charakteristickou vlastností hybridních krokových motorů je přítomnost 

permanentních magnetů a feromagnetických pólových nástavců na koncích magnetu 

permanentního. Z uvedeného vyplývá, že hybridní krokové motory jsou určitou 

kombinací motorů ze základních skupin tj. s a bez permanentních magnetů.  

Nejjednodušší hybridní krokový motor je zobrazen na obrázku 17. Stator má čtyři 

póly a každý z nich obsahuje vinutí. Vinutí 1 a 3 jsou spojeny do série stejně jako vinutí 

2 a 4. Osy vinutí jsou na sebe kolmé a rotor je tvořen permanentním magnetem. 
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Obrázek 16.:Schéma hybridního krokového motoru [1] 

 

3.1.4. Krokové motory speciálních konstrukcí 

 

Konstrukce speciálních krokových motorů mohou být např. lineární se statorem 

rozvinutým v přímém směru, diskové kde rotor motoru je tvořen diskem 

z permanentních magnetů a další konstrukce využívané pro speciální účely.  

3.2. Řízení krokových motorů 
 

Základní pojmy problematiky krokových motorů a jejich řízení jsou uvedeny 

v následujícím výčtu. 

Úhel kroku ƟS je úhel, o který je krokový motor otočen v daném kroku sekvence 

pulzního řízení. Je dán počtem pólů rotoru a statoru a počtem kroků v sekvenci pulzního 

řízení. 

Počet kroků S je dán vztahem (1): 

 

   
    

  
                                                                       

Přesnost úhlu kroku je obvykle udávána s maximální chybou vyjádřenou v 

procentech. Konkrétně je možné dosáhnout přesnosti s chybou blížící se až k hodnotě  ± 

1 % ƟS. 

Řídicí modul krokového motoru je externí ovládací obvod zajišťující pulzní 

řízení buzení vinutí. Konkrétní možnosti realizace řídicího modulu jsou velmi široké. 
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V praxi se využívá od mikroprocesorů, řídicích obvodů kompatibilních 

s mikroprocesory, speciálních modulů obsahující parametrizační software až po řízení 

pomocí programovatelných automatů PLC.  
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4. Náhrada klasického reléového řízení svařovacího 

lineárního poloautomatu programovacím 

automatem PLC 

Pracoviště jednoúčelového zařízení pro svařování polotovarů poloautomatickým 

způsobem je zobrazeno na obrázku 20 a původní rozhraní HMI bylo řešeno pomocí 

tlačítkových ovladačů a optických signálů zobrazené na obrázku 21.  

 

Obrázek 20.:Pracoviště svařování 

 

 

 

 



 

41 

 

 

Obrázek 21.: Původní rozhraní člověk-stroj pracoviště svařování 

 

Práce řeší náhradu reléového řízení svařovacího pracoviště programovacím 

automatem PLC a vytvoření aplikace pro dotykový panel jako rozhraní stroj-obsluha. 

Ve spolupráci s projektantem elektrických zařízení panem J. Jančíkem a pod odborným 

dohledem vedoucího práce panem Ing. J. Trojkem bylo ve firmě Steeltec s.r.o. 

vytvořeno elektrické schéma a vyroben rozvaděč pro systém svařovacího pracoviště. 

V návazných kapitolách je popsána hardwarová konfigurace systému, jednotlivé logické 

celky uživatelského programu a aplikace dotykového panelu pro obsluhu zařízení. 

 

4.1. Hardwarová konfigurace 

 

Systém z hlediska řízení sestává z prvků uvedených v tabulce 3. Zapojení 

jednotlivých prvků ukazuje elektrické schéma projektové dokumentace (příloha 3). 

Sestavování hardwarové konfigurace je prvním a jedním z nejdůležitějších kroků při 

řešení úlohy. Cílem je sestavit takovou konfiguraci, aby odpovídala požadavkům řešené 

úlohy, obsahovala dostatečné množství rezervních zdrojů, zbytečně výkonově 

nepřesahovala náročnost úlohy a aby jednotlivé prvky sestavy bylo možné vzájemně 

propojit a v úloze využít. 
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Prvek Značení Popis Specifikace 

PLC FATEK 1U1 
Programovatelný logický 

automat 
FBs-60 MCTJ 

HMI FATEK - Dotykový panel FAC-FV-058ST-T11 

ŘÍDICÍ MODUL 

FESTO 
2U1 

Řídicí modul krokového 

motoru 
CMMS-ST-C8-7-G2 

KROKOVÝ MOTOR 

FESTO 
2M1 Hybridní krokový motor 

EMMS-ST-87-L-

SEB-G2 

BEZPEČNOSTNÍ 

RELÉ TESCH 
9U1 

Relé pro nouzové 

vypnutí (central-stop) 
TESCH F117 

BEZPEČNOSTNÍ 

RELÉ TESCH 
10U1 

Relé pro dvouruční 

ovládání 
TESCH 125 

 

Tabulka 3.:Prvky systému 

 

Programovatelný automat 1U1 řídí jednoúčelové pracoviště svařování. Operátorský 

panel slouží k definování provozních a technologických parametrů svařování a 

monitorování stavu pracoviště.  

Bezpečnostní funkce jsou zajištěny bezpečnostními obvody obsahující relé 9U1 pro 

nouzové vypnutí a relé 10U1 pro kontrolu dvouručního ovládání. Tyto funkce slouží 

k ochraně proti ohrožení osob, zařízení a procesu. 

Pohyb svařovacích hlav je zabezpečen krokovým motorem 2M1 řízený modulem 

Festo 2U1. 

Hardwarovou konfiguraci zapojenou do systému a umístěnou v elektrickém 

rozvaděči ukazuje obrázek 22. 
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Obrázek 22.: Rozvaděč pracoviště svařování 

 

4.1.1. PLC Fatek řady FBs-60 

 

Fatek je taiwanský výrobce programovatelných automatů a příslušných 

rozšiřujících modulů, HMI systémů a napájecích zdrojů. V případě PLC nabízí dvě 

produktové řady a to B1/B1z pro rozsahem menší aplikace a FBs pro řízení 

sofistikovaných průmyslových procesů. 

PLC řady FBs je možné rozšiřovat o různé rozšiřující moduly jako např. vstupně 

výstupní karty (digitální i analogové), moduly měření teploty, komunikační moduly aj. 

V případě této práce byl použit programovatelný automat bez dalších rozšiřujících 

modulů a jeho technické údaje jsou uvedeny na obrázku 23 a v bodech níže, jak uvádí 

SEA Praha [20]: 

- Napájení 230Vstř, 24Vss nebo 12Vss 

- 2 vstupy pro frekvenci 120 kHz, 14 vstupů 20 kHz, 20 vstupů do 470us (Cap.). 

- 2 reléové nebo tranzistorové výstupy pro frekvenci 120 kHz, 6 výstupů 20 kHz, 

16 výstupů 200Hz. 
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- Pevně zabudovaný Port 0 RS232 

- Jeden pevně zabudovaný Port 0 lze rozšířit o další čtyři porty (Port1, Port2, 

Port3, Port4) 

- Výstupy galvanicky oddělené reléové (proud 2 A) nebo tranzistorové 

(NPN=SINK nebo PNP=SRCE) 

- Vstupy galvanicky oddělené spínané napětím 24 V (zdroj pro napájení vstupů je 

na každé jednotce) 

Obrázek 23.:Hardware PLC FBs [20] 
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Paměť PLC FBs-60 SRAM se dělí do tří hlavních skupin. Oblast diskrétního 

stavu (Discrete status area) čítající velikost 4096 bitů, oblast registrů (register area) o 

velikosti 20040 bitových slov a pro oblast uživatelského programu (ladder program 

area) je vymezena velikost 32 tisíc bitových slov. Bližší pohled na alokaci paměti 

zobrazuje obrázek 24 [20]. 

Obrázek 24.:Alokace paměti PLC FBs-60 [20] 
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Oblast paměti X reprezentuje oblast digitálních vstupů korespondující s externími 

digitálními vstupy.  

Oblast paměti Y reprezentuje oblast digitálních výstupů korespondující 

s externími digitálními výstupy.  

Oblast paměti T je oblastí časovačů.  

Oblast paměti C je oblastí čítačů. 

Oblast paměti TR reprezentuje oblast tzv. „temporary relay“ dočasných (chápáno 

jako pomocných) relé. 

Oblast paměti S reprezentuje oblast krokových instrukcí. 

Oblast paměti M je oblastí interních relé. 

Oblast paměti R je datovým registrem pro ukládání uživatelských dat. Tato oblast 

je rozdělena do několika intervalů se speciálními vlastnostmi paměti (např. jen pro 

čtení, jen pro zápis, retentivní, neretentivní aj.). K těmto podoblastem patří IR, OR, SR, 

ROR a F. 

Detailní informace o vlastnostech paměťových oblastí, jejich použití a konkrétní 

adresy udává technická dokumentace dostupná na internetových stránkách distributora 

SEA spol.s.r.o. [20]. 

 

4.1.2. HMI Fatek FAC-FV-058ST-T11 

 

Jako rozhraní HMI byl použit dotykový displej Fatek, který umožňuje tvořit 

obrazovky programované v prostředí PM Designer, obsahující aktivní prvky, jako jsou 

grafy, procesní údaje, alarmová hlášení, receptury a jednoduchou grafiku pro 

monitorování technologie. Technické údaje použitého panelu uvádí SEA Praha [20]: 

- Napájení 24Vss 

- Velikost displeje 5.7˝ 

- Typ displeje TFT-LCD color, 256 barev, LED podsvícení 

- Rozlišení 320x240 pixelů 

- Flash paměť pro program 4MB 

- Pracovní paměť 1MB 

- Rozhraní Ethernet, RS232 
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Pro komunikaci mezi panelem a programovatelným automatem je použit FATEK 

Communication protokol umožňující připojení periferií k programovatelnému automatu 

PLC. Schéma propojovacího kabelu naznačuje obrázek 25.   

 

 

Obrázek 25.: Schéma propojovacího kabelu PLC a HMI [20] 

 

4.1.3. Řídicí modul krokového motoru Festo CMMS-ST 

 

Řídicí modul řady CMMS-ST je plně digitální polohovací řídicí modul pro 

dvoufázové hybridní krokové motory. Slouží k sekvenční aktivaci motorů do 8A. Řízení 

krokových motorů modulem CMMS-ST je zajištěno ve dvou variantách a to v otevřené 

smyčce (open-loop control) pro krokové motory bez vlastního enkodéru, nebo 

v uzavřené smyčce (closed-loop control) s vlastním enkodérem. 

Zařízení může být řízeno analogovými signály, digitálními signály, nebo pomocí 

integrované sběrnice CAN. Jiné sběrnicové systémy je možné použít až po 

implementaci dalších síťových modulů. 

K parametrizaci řídicího modulu slouží programové prostředí Festo Configuration 

Tool, které dále umožňuje online diagnostiku a testovací funkce nápomocné při uvádění 

zařízení do provozu. 

Technické parametry řídicího modulu Festo CMM-ST jsou uvedeny níže: 

- Napájení 12..58Vss, 24Vss pro ovládací obvody  

- RS232/485 a CANopen rozhraní 

- Volně programovatelné I/O 

- Jog/Teach/Homing/Positioning módy 

- Master/slave mód 
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4.2. Softwarová část aplikace svařovacího pracoviště 

 

K vytvoření aplikace pro lineární svařovací poloautomat bylo použito tří 

programových prostředí a to WinProladder V3.11, PM Designer V1.2.96.21 a Festo 

Configuration Tool V1.2.1. 

Cílem aplikace je poloautomaticky řídit svařovací zařízení tak, aby obsluha 

pracoviště byla schopna zadávat technologické parametry sváru a svár pomocí 

dvouručního ovládání realizovat. 

Po uvedení pracoviště v činnost je zkontrolován stav systému. V případě vyhlášení 

poruchových stavů oddělení údržby odstraní příčinu poruchy a opětovně uvede 

pracoviště v činnost. Obsluha pracoviště nadefinuje technologické parametry 

prostřednictvím receptury obsahující následující parametry: 

- Název svařovaného polotovaru resp. receptury 

- Počet svárů 

- Rychlost sváru [mm/s] 

- Rychlost posuvu [mm/s] 

- Aktivita hořáku v příslušném intervalu sváru 

- Zdvih hořáku v příslušném intervalu sváru 

- Začátek příslušného intervalu sváru [mm] 

- Konec příslušného intervalu sváru [mm] 

- Předfuk příslušného sváru [s] 

- Dofuk příslušného sváru [s] 

Nadefinovaná receptura je obsluhou nahrána do programovatelného automatu PLC. 

Aktivací dvouručního ovládání je proveden cyklus svařování v posloupnosti těchto 

kroků: 

1. Inicializace  

a. Zdvih svařovacích hlav uveden do pozice „nahoře“ 

b. Pojezd svařovacích hlav uveden do pozice „start“ 

2. Období svařování 

a. Pojezd v chodu směrem vpřed rychlostí definovanou v receptuře pro 

svár a posuv 

b. Svařovací hlavy uvedeny do pozice „dole“ v recepturou definovaném 

intervalu dráhy 

3. Konec svařování 

a. Zdvih svařovacích hlav uveden do pozice „nahoře“ 

b. Pojezd svařovacích hlav uveden do pozice „start“ 

4. Navýšení počítadla svařených kusů o jeden 
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Pracoviště lineárního svařovacího poloautomatu je možno ovládat poloautomaticky 

způsobem uvedeným výše, nebo v ručním režimu. Ruční režim umožňuje jednotlivě 

ovládat pojezd svařovacích hlav, zdvih každé ze svařovacích hlav a vysouvání drátu 

každé ze svařovacích hlav. 

 

4.2.1. Uživatelský program PLC 

 

Uživatelský program PLC byl vytvořen v jazyce žebříčkového diagramu a je 

rozčleněn do dvaadvaceti logických celků.  

Main – hlavní program. V této části kódu jsou volány všechny podprogramy, 

obsahuje všechny sekvence, definice intervalů svárů a počítadlo kusů. 

Conditions_and_Mode – Podprogram režimu a podmínek chodu. Obsahuje 

základní blokační podmínky pro chod zařízení a volbu režimu „automat“ a 

„manuál“. 

OrgFaults – Podprogram organizace poruch. Obsahuje volání jednotlivých poruch, 

indikaci sumární poruchy a podmínky pro kvitaci aktivních poruch. 

Faults – Podprogram poruchy. Obsahuje definici jednotlivých poruch. 

Org_2M1_Krokovy_Motor – Organizační struktura motoru s reverzací. 

2M1_Krokovy_Motor – Funkce krokového motoru. Obsahuje blokační podmínky, 

pulzní řízení, výpočty intervalů a výpočty rychlosti. 

Org_Horak1 – Organizační struktura ventilu s čidly koncových poloh. 

Horak1 – Funkce ventilu zdvihu hořáku 1. 

Org_Horak2 – Organizační struktura ventilu s čidly koncových poloh. 

Horak2 – Funkce ventilu zdvihu hořáku 2. 

Org_Horak3 – Organizační struktura ventilu s čidly koncových poloh. 

Horak3 – Funkce ventilu zdvihu hořáku 3. 

Org_Horak4 – Organizační struktura ventilu s čidly koncových poloh. 

Horak4 – Funkce ventilu zdvihu hořáku 4. 

Org_Svar1 – Organizační struktura binárního požadavku na svařovací hlavu 1. 

Svar1 – Funkce svařování hlavy 1. 
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Org_Svar2 – Organizační struktura binárního požadavku na svařovací hlavu 2. 

Svar2 – Funkce svařování hlavy 2. 

Org_Svar3 – Organizační struktura binárního požadavku na svařovací hlavu 3. 

Svar3 – Funkce svařování hlavy 3. 

Org_Svar4 – Organizační struktura binárního požadavku na svařovací hlavu 4. 

Svar4 – Funkce svařování hlavy 4. 

 

4.2.1.1. Sekvence uživatelského programu PLC 

 

Sekvence jsou rozděleny do tří základních celků. Počáteční podmínky sekvence, 

průběžné podmínky sekvence a tělo sekvence. 

Počáteční podmínky sekvence – podmínky nutné ke startu sekvence. V průběhu 

sekvence platit nemusí. 

Průběžné podmínky sekvence – podmínky nutné k chodu sekvence. 

Tělo sekvence – Posloupnost kroků s podmínkami přechodů. 

 

Sekvence HOME je zobrazena v příloze 1 a v tabulce 4 jsou popsány jednotlivé 

kroky s podmínkami přechodů. 

 

Průběžné podmínky Podmínky přechodu Krok Popis krok 

Chod stroje povolen  

Systém bez poruch 

Režim automat 

Tlačítko HOME 

Režim automat 

Systém bez poruch 

S0 Hořáky do pozice „nahoře“ 

Hořáky 1,2,3,4 nahoře S20 Pojezd hořáků „vzad“ 

Pojezd hořáků pozice 

ZAČÁTEK 
S21 Konec sekvence 

 

Tabulka 4.: Sekvence HOME 
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Sekvence SVAŘOVÁNÍ je zobrazena v příloze 2 a v tabulce 5 jsou popsány 

jednotlivé kroky s podmínkami přechodů. 

 

Průběžné podmínky Podmínky přechodu Krok Popis krok 

Chod stroje povolen  

Systém bez poruch 

Režim automat 

Start cyklu AUTO 

Start cyklu MANU 

Režim automat 

Systém bez poruch 

S1 Hořáky do pozice „nahoře“ 

Hořáky 1,2,3,4 nahoře S22 Pojezd hořáků „vzad“ 

Pojezd hořáků pozice 

„začátek“ 
S26 Hořáky do pozice „dole“ 

Hořáky 1,2,3,4 dole S23 Pojezd hořáků „vpřed“ 

Pojezd pozice „konec“ S24 Hořáky do pozice „nahoře“ 

Hořáky 1,2,3,4 nahoře S25 Pojezd hořáků „vzad“ 

Pojezd hořáků pozice 

„začátek“ 
S27 Konec sekvence 

 

Tabulka 5.: Sekvence SVAŘOVÁNÍ 

 

4.2.1.2. Organizační struktury 

 

Organizační struktura je podprogram zajišťující standardizaci a opakovanou 

použitelnost v rámci projektu. Hlavní výhodou použití standardizovaného podprogramu 

je přehlednost, využitelnost definovaných proměnných pro tvorbu vizualizace a přehled 

o aktuálním stavu zařízení. V praxi je tento model často využíván z důvodu zachování 

situačního schématu technologie a rozdělení akčních členů do skupin. V aplikaci jsou 

použity organizační struktury pro motor s reverzací, ventil s čidly koncových poloh a 

binární požadavek. Jako příklad je uvedena organizační struktura motoru s reverzací, 

kterou znázorňuje obrázek  28. Význam jednotlivých vstupů a výstupů udává tabulka 6. 
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Mode AUTO 

Mode MANU 

Interlock DIR1 

Interlock DIR2 

Start AUTO DIR1 

Start AUTO DIR2 

Start MANU DIR1 

Start MANU DIR2 

Stop MANU 

SumFault 

Acknowledge 

OUT DIR1 

OUT DIR2 

Running 

Obrázek 28.: Organizační struktura motoru s reverzací 

 

Název Popis Komentář 

Mode Auto Automatický režim 
Povoluje aktivitu příslušný vstupů a 

výstupů závislých na režimu 

Mode Manu Manuální režim 
Povoluje aktivitu příslušný vstupů a 

výstupů závislých na režimu 

Interlock DIR1 
Blokace otáčení motoru 

směr 1 

Uvádí výstup OUT DIR1 do stavu 

logická 0 

Interlock DIR2 
Blokace otáčení motoru 

směr 2 

Uvádí výstup OUT DIR2 do stavu 

logická 0 

Start AUTO DIR1 

Start otáčení motoru 

v automatickém režimu 

směr 1 

Vstup pro požadavek 

v automatickém režimu na otáčení 

motoru ve směru 1 

Start AUTO DIR2 

Start otáčení motoru 

v automatickém režimu 

směr 2 

Vstup pro požadavek 

v automatickém režimu na otáčení 

motoru ve směru 2 

Start MANU DIR1 
Start otáčení motoru 

v manuálním režimu směr 1 

Vstup pro požadavek v manuálním 

režimu na otáčení motoru ve 

směru 2 

Start MANU DIR2 
Start otáčení motoru 

v manuálním režimu směr 2 

Vstup pro požadavek v manuálním 

režimu na otáčení motoru ve  

směru 2 

Stop MANU 
Stop otáčení motoru 

v manuálním režimu 

Vstup pro požadavek v manuálním 

režimu na zastavení otáčení motoru 
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SumFault Sumární porucha 

Vstup pro sumární poruchu motoru 

(např. motorová ochrana, termistor 

apod.) 

Acknowledge Potvrzení poruchy Kvitace poruchy 

OUT DIR1 
Výstup na spínací prvek 

motoru směr 1 

Výstup pro stykač, relé nebo 

ovládací modul motoru pro směr 1  

OUT DIR1 
Výstup na spínací prvek 

motoru směr 2 

Výstup pro stykač, relé nebo 

ovládací modul motoru pro směr 2  

Running Motor v chodu 
Výstupní informace o chodu 

motoru 

 

Tabulka 6.: Organizační struktura motoru s reverzací 

 

4.2.2. Uživatelský program HMI 

 

Rozhraní HMI je realizováno dotykovým panelem s aplikací skládající se 

z obrazovek uvedených v tabulce 7 a slouží k monitorování stavu procesu, editaci 

receptury technologie svařování a ovládání svařovacího pracoviště. 

 

Číslo obrazovky Název Popis 

1 HL_MENU Hlavní menu 

2 CYKLUS Aktuální stav pracoviště 

3 NASTAVENI Základní nastavení receptury 

4-14 EDITACE_RECEPTU_1(až 10) Pokročilé nastavení receptury 

15 ALARMY Alarmní hlášení 

 

Tabulka 7.:Obrazovky dotykového panelu svařovacího pracoviště 
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4.2.2.1. Obrazovka Hlavní menu 

 

Obrazovka Hlavní menu, zobrazena na obrázku 29, slouží k základní orientaci 

v aplikaci svařovacího pracoviště a stiskem tlačítek „CYKLUS“ a „NASTAVENÍ“ je 

možné přejít do příslušných obrazovek aplikace. Obrazovka hlavní menu obsahuje 

roletové menu pro volbu aktuálního receptu a korespondující tlačítko „NAHRÁT“ 

sloužící k uložení zvoleného receptu do PLC automatu. Dále lze prostřednictvím této 

obrazovky provést inicializaci stroje tlačítkem „HOME“. Po stisku tohoto tlačítka se 

svařovací hlavy přesunou do výchozí polohy a stroj je připraven k provádění cyklického 

svařování. Horní lišta poskytuje údaje o datu, času a tlačítkovým přepínačem volba 

režimu je možné přepínat mezi automatickým a manuálním režimem stroje. Funkce 

jednotlivých objektů jsou popsány v tabulce 8. 

 

Obrázek 29.:Obrazovka Hlavní menu 

Název Objekt Popis funkce 

Režim Přepínač Volba režimu Automaticky, Manuálně 

CYKLUS Tlačítko Otevření obrazovky Cyklus 

NASTAVENÍ Tlačítko Otevření obrazovky Nastavení 

Aktuální recept Roletové menu Volba předdefinovaných receptů 

NAHRÁT Tlačítko Nahrání receptu do PLC 

HOME Tlačítko Inicializace stroje 

 

Tabulka 8.:Obrazovka Hlavní menu 
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4.2.2.2. Obrazovka Cyklus 

 

Obrazovka Cyklus poskytuje informace o počtu svařených kusů, aktuální pozici 

svařovacích hlav a umožňuje přepínání do příslušných obrazovek aplikace. Vzhled 

obrazovky ukazuje obrázek 30 a funkce jednotlivých objektů popisuje tabulka 9. 

 

Obrázek 30.:Obrazovka Cyklus 

Název Objekt Popis funkce 

Režim Přepínač Volba režimu Automaticky, Manuálně 

Počet kusů Textové pole Aktuální počet svařených polotovarů 

Aktuální pozice Textové pole Aktuální pozice svařovacích hlav 

Výchozí pozice Grafické pole 

Binární informace výchozí pozice svařovacích hlav.  

Zelená – Na pozici začátek 

Červená – Mimo pozici začátek 

Konečná pozice Grafické pole 

Binární informace konečná pozice svařovacích hlav.  

Zelená – Na pozici konec 

Červená – Mimo pozici konec 

RESET Tlačítko Vynulování počítadla Počet kusů 

MENU Tlačítko Otevření obrazovky Hlavní menu 

PROGRAM Tlačítko Otevření obrazovky Nastavení 

MANUÁL Tlačítko Otevření obrazovky Manuální režim 

ALARM Tlačítko Otevření obrazovky Alarmy 

 

Tabulka 9.:Obrazovka Cyklus 
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4.2.2.3. Obrazovka Manuální režim 

 

Obrazovka Manuální režim poskytuje obsluze ovládání svařovacího pracoviště 

v manuálním režimu, konkrétně ovládat pohyb hořáků, pojezdu a výsuv drátu. Vzhled 

obrazovky ukazuje obrázek 31 a funkce jednotlivých objektů popisuje tabulka 10. 

 

Obrázek 31.:Obrazovka Manuální režim 

Název Objekt Popis funkce 

Režim Přepínač Volba režimu Automaticky, Manuálně 

Hořáky Nahoru Tlačítko 

Pohyb hořáků ve směru nahoru 

Zelená – Na pozici Nahoře 

Červená – Mimo pozici Nahoře 

Hořáky Dolů Tlačítko 

Pohyb hořáků ve směru dolů 

Zelená – Na pozici Dole 

Červená – Mimo pozici Dole 

Pojezd JOG + + Tlačítko Rychlý posuv hořáků vpřed 

Pojezd JOG – – Tlačítko Rychlý posuv hořáků vzad 

Pojezd JOG + Tlačítko Pomalý posuv hořáků vpřed 

Pojezd JOG – Tlačítko Pomalý posuv hořáků vzad 

Výsuv drátu Tlačítko Vysouvání drátu ze svařovací hlavy 

Pojezd Textové pole Aktuální pozice svařovacích hlav 

ZPĚT Tlačítko Otevření obrazovky Cyklus 

 

Tabulka 10.:Obrazovka Manuální režim 



 

57 

 

4.2.2.4. Obrazovka Alarmy 

 

Obrazovka Alarmy zobrazuje jednotlivé alarmové hlášení s příslušným datem a 

časem jejich vyvolání. Po odstranění poruchového stavu je tlačítkem ACK alarmové 

hlášení kvitováno. Vzhled obrazovky ukazuje obrázek 32 a funkce jednotlivých objektů 

popisuje tabulka 11. 

 

Obrázek 32.:Obrazovka Alarmy 

Název Objekt Popis funkce 

Režim Přepínač Volba režimu Automaticky, Manuálně 

ACK Tlačítko Kvitace alarmů 

Datum Textové pole Datum vyhlášení příslušného alarmu 

Čas Textové pole Čas vyhlášení příslušného alarmu 

Alarmové hlášení Textové pole Výčet aktuálních nekvitovaných alarmů 

ZPĚT Tlačítko Otevření obrazovky Cyklus 

 

Tabulka 11.:Obrazovka Alarmy 
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4.2.2.5. Obrazovka Nastavení 

 

Obrazovka Nastavení umožňuje editovat základní parametry receptu a poté jej 

uložit k dalšímu využití, nebo úpravám. Prostřednictvím tlačítka EDITACE RECEPTU 

je možné přejít do obrazovky Nastavení receptu a nastavit technologické parametry 

sváru. Vzhled obrazovky ukazuje obrázek 33 a funkce jednotlivých objektů popisuje 

tabulka 12. 

 

Obrázek 33.:Obrazovka Nastavení 

Název Objekt Popis funkce 

Režim Přepínač Volba režimu Automaticky, Manuálně 

Jméno Editační pole Editace jména daného receptu 

Počet svárů Editační pole Editace počtu svárů daného receptu 

Rychlost sváru Editační pole Editace rychlosti sváru daného receptu 

Rychlost posuvu Editační pole Výčet aktuálních nekvitovaných alarmů 

ULOŽIT RECEPT Tlačítko Uloží recepturu do paměti panelu 

MENU Tlačítko Otevření obrazovky Hlavní menu 

EDITACE RECEPTU Tlačítko Otevření obrazovky Nastavení receptu 

 

Tabulka 12.:Obrazovka Nastavení 
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4.2.2.6. Obrazovky nastavení receptu 

 

Obrazovka Nastavení receptu slouží k zadání technologických parametrů 

jednotlivých svárů. Konkrétně jde o nastavení intervalů svařování, předfuk a dofuk. 

K pohybu svařovacích hlav slouží tlačítka JOG a v textovém poli Aktuální pozice je 

možno odečítat aktuální pozici hořáků. Vzhled obrazovky ukazuje obrázek 34 a funkce 

jednotlivých objektů popisuje tabulka 13. 

 

Obrázek 34.:Obrazovka Nastavení receptu 
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Název Objekt Popis funkce 

Režim Přepínač Volba režimu Automaticky, Manuálně 

Jméno Textové pole Jméno zvoleného receptu 

Aktivita hořáků Tlačítko 

Zakazuje resp. povoluje aktivitu zvoleného 

hořáku v daném intervalu sváru. 

Zelená – Zapnuto 

Červená – Vypnuto 

Zdvih hořáků Tlačítko 

Uvádí svařovací hlavu do pozice nahoře resp.  

dole v daném intervalu sváru. 

Zelená – Dole 

Červená – Nahoře 

Svár x začátek Editační pole Pozice pojezdu pro aktivaci svařování 

Svár x konec Editační pole Pozice pojezdu pro deaktivaci svařování 

Předfuk svár x Editační pole Čas setrvání na pozici Svár x začátek 

Dofuk svár x Editační pole Čas setrvání na pozici Svár x konec 

Aktuální pozice Textové pole Aktuální pozice svařovacích hlav 

NAČTI POZICI Tlačítko 
Zápis hodnoty Aktuální pozice na parametr 

Svár x začátek resp. Svár x konec 

Pojezd JOG + + Tlačítko Rychlý posuv hořáků vpřed 

Pojezd JOG – – Tlačítko Rychlý posuv hořáků vzad 

Pojezd JOG + Tlačítko Pomalý posuv hořáků vpřed 

Pojezd JOG – Tlačítko Pomalý posuv hořáků vzad 

MENU Tlačítko Otevření obrazovky Hlavní menu 

ZÁKLADNÍ 

NASTAVENÍ 
Tlačítko Otevření obrazovky Nastavení 

 

Tabulka 13.:Obrazovka Nastavení receptu 

 

4.2.3. Parametrizace řídicího modulu krokového motoru 

 

K parametrizaci řídicího modulu krokového motoru CMMS-ST-C8-7-G2 bylo 

použito konfiguračního nástroje Festo Configuration Tool. V tomto programovém 

prostředí je definována konfigurace použitého krokového motoru, jeho vlastnosti a 

v dalším se volí způsob řízení, nastavování vstupů a výstupů. Pro sledování motoru a 

řídicího modulu v reálném čase je umožněno používat tento nástroj i v režimu online a 

provádět diagnostiku. Obrázek 35 ukazuje programové prostředí Festo Configuration 

Tool.  
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Obrázek 34.: Festo Configuration Tool 

  

Pro řízení krokového motoru 2U1 bylo využito režimu „Single position set“ 

s definovanými vstupy a výstupy: 

DIN00: Record Select 0  DOUT00: Controller ready for operation 

DIN01: Record Select 1  DOUT01: Motion Complete 

DIN02: Record Select 2  DOUT02: Acknowledge Start 

DIN03: Record Select 3  DOUT03: Error 

DIN04: Enable Power 

DIN05: Enable Control 

DIN06: Limit Switch 0 

DIN07: Limit Switch 1 

DIN08: Start positioning 
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5. Závěr 

V úvodní části práce jsem se zaměřil na studium obecné problematiky PLC 

automatů a přiblížil jejich základní charakteristiky z hlediska hardware a software. 

Problematiku programování PLC automatů řeší příslušná norma IEC 61131 

Programmable controllers, která je v práci uvedena a popsána. Tato norma je rozdělena 

do sedmi částí, pokrývá jednotlivé oblasti uvedené v samostatných kapitolách a 

v praktické části, tj. návrhu aplikace pro svařovací pracoviště je respektována.  

V praktické části práce popisuji hardwarovou sestavu použitou pro řízení 

svařovacího pracoviště a zabývám se specifikací použitých technických prostředků 

konkrétně samotného PLC výrobce FATEK, dotykového panelu a programovacího 

prostředí od stejného výrobce a modulu FESTO pro řízení krokového motoru.  

Cílem práce je náhrada reléového řízení lineárního svařovacího poloautomatu za 

řízení programovacím automatem, což zahrnuje tvorbu programu pro PLC jakožto 

náhradu reléové logiky a programu pro dotykový panel jakožto rozhraní mezi člověkem 

a zařízením. Návrh aplikace dotykového panelu jsem konzultoval s technology 

obsluhující zařízení podobného typu a použil odpovídající terminologii pro popis 

jednotlivých objektů.  

Náhrada reléového řízení automatem PLC přinesla řadu významných výhod pro 

výrobu polotovarů pomocí svařovacího lineárního poloautomatu. Editace 

technologických parametrů a trajektorie svařovacích hlav je ukládána do paměti 

systému a může být opětovně vyvolána obsluhou bez zásahu technologa. Systém 

podává informace o okamžitém stavu svařovacího pracoviště a v případě výskytu 

poruchových stavů jsou vyhlašovány příslušné alarmy s datem a časem výskytu. Počet 

vyrobených kusů je monitorován a v neposlední řadě je použitím PLC automatu 

zajištěna možnost rozšíření, úpravy nebo změny dílčích funkcí zařízení. 

Programovatelné automaty PLC se díky klesající ceně, nárůstu výkonu, 

spolehlivosti a charakteristické modulárnosti nasazují stále více a těší se oblíbeností 

v různých oblastech průmyslu. Proto programování PLC považuji za velice perspektivní 

obor se zářnou budoucností. 
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