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Anotace 

Výrobní závod společnosti Continental Automotive Systems sídlící ve Frenštátě pod 

Radhoštěm je významným celosvětovým výrobcem a dodavatelem elektronických 

komponent v automobilovém průmyslu. Ve svých výrobních procesech pouţívá k řízení 

automatických linek z velké části programovatelné logické automaty Simatic od firmy 

Siemens a komunikace mezi elektronickými zařízeními probíhá nejčastěji po Profibus 

sběrnici. Cílem diplomové práce je analyzovat a odstranit problémy vznikající v řízení 

PLC Simaticem nebo v Profibus komunikaci, které se mohou vyskytovat na sloţitějších 

automatických linkách, aby nedocházelo k výrobním prostojům a tím k finančním ztrátám. 

 

Klíčová slova: Simatic, Profibus, PLC, analýza 

Summary 

The manufacturing plant of Continental Automotive Systems situated in Frenštát pod 

Radhoštěm is one of the major global manufacturers and suppliers of electronic 

components for the automotive industry. Most of manufacturing processes at its automatic 

lines are controlled by intelligent logic controllers Simatic made by Siemens while 

communication between individual electronic devices is usually proceeded by a bus of 

Profibus. The aim of this thesis is to analyse and eliminate problems of some sophisticated 

automatic production lines caused by PLC Simatic control or by Profibus communication 

and on that account to avoid malfunction time and financial losses. 
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HMI    human machine interface 
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1 Úvod 

Německá společnost Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. je 

celosvětově uznávaným výrobcem a dodavatelem komponent automobilové elektroniky. 

V podniku sídlícím ve Frenštátě pod Radhoštěm se specializují na výrobu řídících jednotek 

motorů, elektrického ovládání oken, dálkových ovladačů dveří a různých druhů senzorů. 

Mezi zákazníky patří mimo jiné takové značky jako Ford, VW, Škoda, Jaguar, Porsche, 

John Deere, Audi.  

Produkce v závodu ve Frenštátě p. Radhoštěm je soustředěna do několika výrobních 

hal, na kterých jsou umístěny automatické linky sloţené z řídicích systémů,  dopravníků, 

různých akčních členů,  regulátorů, kamerových systémů, snímačů a dalších. Řízení 

procesů je zajištěno z velké části pomocí programovatelných logických automatů Simatic 

od firmy Siemens. Komunikace mezi zařízeními probíhá nejčastěji po sběrnici Profibus. 

Jelikoţ jsou výrobní automatické linky dosti rozsáhlé, dochází často k problémům v řízení 

nebo v komunikaci mezi zařízeními, vznikají prostoje ve výrobě a to pak způsobuje firmě 

nemalé finanční ztráty. Cílem diplomové práce je analýza zařízení, ve kterých dochází 

k těmto problémům, nalezení řešení a jejich realizace, aby se zabránilo výpadkům ve 

výrobě. 

V teoretické části mé diplomové práce se budu věnovat základnímu popisu 

technologických prostředků, jako jsou PLC Simatic, analyzátor PLC signálů a Profibusu. 

Ve druhé kapitole popíši PLC Simatic a softwarové prostředí Step 7, které slouţí k jejich 

programování. Ve třetí kapitole budu řešit problematiku analyzátoru PLC signálů AutoSpy, 

který slouţí k zaznamenávání, vizualizaci a vyhodnocování dat získaných z PLC. Ve čtvrté 

kapitole se budu zabývat popisem analyzátoru Profibus sběrnice, softwarového prostředí 

Profitrace 2 a jeho funkcí. 

V praktické části v páté kapitole pouţiji výše zmíněné prostředky pro řešení 

poruchových stavů vybraných automatických linek. Naleznu a popíšu závady celkem na 

třech výrobních zařízeních, provedu jejich analýzu a realizuji řešení zjištěných nedostatků. 
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2 Popis řídicího systému automatických linek 

V podniku Continental se jako řídicího systému vyuţívá PLC, kterému se věnuji v 

podkapitole 2.1 PLC, kde uvedu jeho základní popis, základní dělení, popíši postup 

zpracování programu procesorem a popíši procesorovou jednotku, konkrétně jde o 

jednotku CPU315-2DP. V Podkapitole 2.2 Step 7 se zabývám popisem softwarového 

prostředí na programování PLC Simatic, kde se zaměřuji pouze na jeho diagnostické 

funkce, protoţe ty budu vyuţívat k řešení problémů v kapitole 5. Řešení poruchových stavů 

vybraných automatických linek. 

2.1 PLC 

Jsou to jedny z nejpouţívanějších řídicích systémů oblíbené pro svou rychlost 

zpracování dat a stabilitu. Z hlediska konstrukce se PLC dělí na modulární a kompaktní 

systém. Kompaktní systém má předem danou strukturu na základě procesu, pro jehoţ 

řízení je určen a jeho rozšiřitelnost je omezená. Modulární systém se skládá z modulů 

(karet) a je moţno jej rozšiřovat. Přídavných karet neboli modulů existuje celá řada, 

například digitální, analogové, komunikační, síťové a další. Karty se připojují na DIN lištu 

k procesorové jednotce a zároveň jsou propojeny vzájemně pomocí spojovacích konektorů, 

přičemţ nezáleţí na pořadí přídavných karet. [5] 

 

Obrázek 1. Zpracování programu v PLC 

čtení vstupů 

•zapsání hodnot na 
vstupech PLC do 
paměti 

vykonání 
programu 

•vykonání  programu 
po řádcích 

nastavení výstupů 

•nastavení hodnot na 
výstupech PLC 
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Základní částí PLC je procesor, který pracuje v cyklu, viz Obrázek 1. Zpracování 

programu v PLC. Nejprve jsou přečteny hodnoty všech vstupů a jsou uloţeny do tabulky 

vstupů. V dalším kroku jsou vykonány instrukce programu po řádcích a výsledky jsou 

zapsány do tabulky výstupů. V posledním kroku se nastaví výstupy PLC podle tabulky 

výstupů. [9] 

 

Obrázek 2. Procesorová jednotka CPU315-2DP [5] 

Ve firmě Continental jsou jako řídicí systémy pouţívány konktréně PLC Simatic 

firmy SIEMENS. Ty je moţné vyuţít pro široké spektrum průmyslových aplikací. Existují 

ve dvou variantách, starší verzi Simatic S5 a novější S7, která se vyrábí ve třech 

výkonnostních řadách, konkrétně S7-200, S7-300 a S7-400. Podle sloţitosti výrobního 

procesu lze tedy zvolit poţadovanou řadu, ale i typ procesorové jednotky. Je moţné vybírat 

z velkého mnoţství typů těchto jednotek, které se od sebe liší výkonem, počtem a druhem 

portů pro připojení dalších zařízení a designem. Vţdy jsou rozšiřovány o další moduly 

digitálních vstupů, výstupů, analogových signálů, speciálních modulů a komunikačních 

rozhraní. Kaţdá procesorová jednotka má na sobě základní komunikační port MPI 

(multipoint interface), pro spojení s programovacím zařízením, které není kompatibilní 

s ţádnou komunikací typu RS-232/422/485. Na Obrázek 2. Procesorová jednotka 

CPU315-2DP je zobrazena procesorová jednotka S7-300 CPU315-2DP, kterou mám 

k dispozici k popisu, protoţe je velmi často pouţívána v podniku. [9] 

1. Slot pro Micro Memory Card (MMC) 

2. Indikace stavu a chyb 

3. Vytlačovací zařízení MMC 

4. Přepínač módu 

5. Interface 1 (MPI) 

6. Interface 2 (Profibus) 

7. Připojení napájení 
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Tato procesorová jednotka, viz Obrázek 2. Procesorová jednotka CPU315-2DP, se 

pouţívá pro jednodušší a střední úroveň průmyslových aplikací. Díky modularitě a 

velkému počtu volitelných funkcí je přizpůsobitelná širokému spektru pouţití téměř ve 

všech odvětvích výrobního průmyslu. [5] 

Veškeré uţivatelské programy a data jsou u PLC Simatic nahrávány na MMC (micro 

memmory card). Systémové bloky a systémové funkce jsou uloţeny v interní paměti PLC. 

Na čelní straně procesorového modulu jsou umístěny LE diody signalizující stav (RUN, 

STOP, DC 5 V, FRCE) nebo poruchy (SF a BF): 

RUN – nahraný program je procesorem vykonáván 

STOP – nahraný program není procesorem vykonáván 

DC 5 V – napájení procesoru je v pořádku 

FRCE – aktivní nastavení některé z vnitřních proměnných 

SF – hardwarová nebo softwarová chyba 

BF – síťová chyba na DP 

 

Tento typ procesorové jednotky viz Obrázek 2. Procesorová jednotka CPU315-2DP, 

má MPI a Profibus rozhraní. MPI rozhraní se pouţívá pro spojení jak s programovacím 

zařízením (počítačem), tak i s HMI a dalšími řídicími systémy. Celkem lze zapojit 125 

MPI stanic s přenosovou rychlostí 187,5 Kbit/s. Profibus rozhraní se pouţívá pro vytvoření 

rozsáhlých sítí s volitelnou přenosovou rychlostí. [5] 

2.2 STEP 7 

V této podkapitole popíši diagnostické funkce tohoto softwaru, jelikoţ tyto nástroje 

umoţňují diagnostiku stavů vnitřních a vstupních a výstupních proměnných v procesu, 

který chceme řídit, poskytují informace o stavu procesoru a některé síťové informace o 

stavu připojených zařízení, coţ budu potřebovat v kapitole 5. Řešení poruchových stavů 

vybraných automatických linek. 

Step 7 je standardní software pouţívaný k tvorbě programů pro PLC Simatic řady 

S7-300/400 v ţebříčkové logice, pomocí funkčních bloků nebo v příkazovém listu. Pro 

ukázku uţivatelského prostředí jsem zvolil tento program ve verzi 5.5 Professional. 

V náhledu je znázorněno uţivatelské rozhraní Simatic Manager, to je rozděleno na dvě 
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okna. Levá část znázorňuje stromovou strukturu projektu, v pravé části jsou pak jednotlivé 

bloky programu, případně detaily o dílčích strukturách viz Obrázek 3. Simatic Manager. 

 

 

Obrázek 3. Simatic Manager 

Prvním diagnostickým nástrojem je „Module information“, který poskytuje 

informace o stavu procesoru. Na Obrázek 4. Module information je zachycen příklad 

událostí vypovídajících o stavu procesoru PLC Simatic S7-300 s procesorovou jednotkou 

CPU 315-2DP v průběhu času od přepnutí PLC ze STOP do RUN reţimu. Je moţné vyčíst 

základní informace o PLC, se kterým procesorem pracuji, jaká verze firmware je nahrána 

v procesoru, kolik je volného místa na MMC, síťová adresa PLC, délka cyklu, maximální 

počet bloků, časovačů, čítačů a merkrů (paměťové místo proměnné velikosti). 

 

Obrázek 4. Module information 

 

Sloţka projektu 

Jednotlivé bloky programu 

Události 

Popis události 

Hlavní status 
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 Informace o stavu PLC jsou velice důleţité a tato diagnostika je uţitečná zejména 

při řešení problémů, jako je nedostatek paměti na MMC, neodpovídající hardwarová 

konfigurace, chybějící datový či funkční blok nebo přerušená komunikace mezi 

připojenými zařízeními, atd. 

 

Obrázek 5. Variable table 

Dalším diagnostickým nástrojem je tabulka proměnných, tzv. „variable table“, viz 

Obrázek 5. Variable table. Tato tabulka ukazuje, jakých hodnot nabývají vnitřní, vstupní a 

výstupní proměnné v reálném čase. Zobrazuje hodnoty jak binární, desítkové, tak i 

hodnoty časovačů, čítačů i paměťových míst. Více diagnostických nástrojů, zaměřených na 

proměnné a hardware, Step 7 nenabízí. 

 

Obrázek 6. Network information 

Hodnoty 

proměnných 

Proměnné 
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Co se týče diagnostických funkcí zaměřených na síťovou komunikaci, tak v Step 7 je 

pouze jeden nástroj „Configure network“, kde je moţno nastavit veškerou síťovou 

komunikaci, jako adresy jednotlivých zařízení, profil a rychlost komunikace. Také je zde 

moţnost získat i základní informace o aktuálních stavech jednotlivých modulů (zařízení) 

připojených do sítě, viz Obrázek 6. Network information. Tato funkce programu Step 7 

však neumoţňuje detailnější analýzu sítě, jako je měření kvality signálu, počet 

přenesených zpráv, nebo přesný rozbor komunikace mezi stanicemi, která je někdy 

nezbytná pro řešení problémů a nastavení parametrů v Profibus síti. 
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3 Popis softwarového analyzátoru V/V signálů PLC 

V předešlé kapitole jsem se věnoval popisu diagnostických funkcí softwaru STEP 7. 

Ty však nejsou dostačující v případech, kdy programátor potřebuje sledovat stavy 

proměnných v přehledné charakteristice v časové posloupnosti. Z tohoto důvodu se 

v podkapitole 3.1 Analyzátor Autospy zabývám popisem vhodného analyzátoru PLC 

signálů, který toto sledování umoţňuje a pomocí kterého je schopen programátor odhalit 

většinu vyskytnuvších se programových chyb, především díky charakteristice v reálném 

čase, kterou pouţiji v kapitole 5 Řešení poruchových stavů vybraných automatických linek 

pro řešení konkrétních problémů. 

Obecně se analyzátory PLC zaměřují na zachytávání signálů. Umoţňují sledovat a 

zaznamenávat hodnoty PLC vstupů, výstupů, merkrů, časovačů, čítačů, atd. v reálném 

čase. Pro zjištění reálných hodnot proměnných a jejich analýzu je potřeba nejprve 

realizovat propojení PC s analyzátorem a PLC, viz Obrázek 7. Konfigurace. To je 

realizováno přes MPI nebo Profibus, případně Ethernet nebo jiné rozhraní, v závislosti na 

moţnostech procesorové jednotky. Dále je potřeba pro konfiguraci zařízení zadat síťovou 

adresu PLC a způsob propojení s počítačem. Takto propojený analyzátor s PLC do něj 

posílá během kaţdého cyklu programu dotaz na signály, které chceme analyzovat. 

Analyzátor poté obdrţí poţadované hodnoty proměnných získané z tabulky výstupů 

z paměti PLC. [10] 

 

Obrázek 7. Konfigurace 

Moţnosti 

nastavení 

PLC s PC spojeno přes MPI 

nebo Profibus rozhraní 

Adresa PLC 
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3.1 Analyzátor AutoSpy 

Analyzátor PLC signálů AutoSpy je výkonný softwarový nástroj s intuitivním 

ovládáním určený k hledání programových chyb a tím přispívá ke správnému chodu 

procesů řízených průmyslovým PLC Simatic S5 a S7, viz Obrázek 8. Uživatelské 

prostředí. S přesností na jeden cyklus procesoru zaznamenává, vizualizuje a vyhodnocuje 

data z PLC. AutoSpy prohledává veškeré relevantní signály ve všech zvolených časových 

intervalech, čímţ uţivateli umoţňuje snazší rozpoznání poruch procesů a usnadňuje jejich 

odstranění z programu. Díky nástrojům jako signálový filtr, monitorování událostí, 

dlouhodobé monitorování, srovnávání referencí a měření času lze chyby z průběhu analýzy 

celého procesu zapisovat do protokolu a následně opravovat.[10] 

 

Obrázek 8. Uživatelské prostředí 

Uţivatel můţe dle potřeby zaznamenávat procesní data z různých PLC současně do 

jednoho protokolu. Program běţí a zůstává obsluhovatelný i v případě, kdy je komunikace 

se zařízením rušena nebo dokonce přerušena, uchovává si tedy historii z průběhu analýzy. 

K lepší orientaci v signálové stopě si můţe uţivatel vytvářet značky, které mu umoţňují 

označit zaznamenané události a zpětně se k nim rychle vrátit. Prostřednictvím několika 

značek mohou být měřeny časové intervaly a také rozkmit (amplituda) signálů. Mnohé z 

těchto funkcí jsou uţivateli nabídnuty v nově otevřeném okně, které můţe být zobrazeno 

na vyţádání. Hierarchická navigace ve stopě dovoluje rychlý přístup ke kaţdé části stopy 

signálu, i kdyţ jsou v ní obsaţena data z několika týdnů nebo měsíců. [4] 
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Oblast pouţití: 

 Charakteristika signálů PLC v reálném čase 

 Parametrizace a optimalizace procesů během uvádění PLC do provozu 

 Protokolování průběhu za účelem dokumentace a dokladování 

 Telediagnóza a servis vzdálených zařízení 

 Testování a validace PLC programů při vzdělávání 

3.2 Charakteristika v reálném čase 

Z výše uvedených moţných oblastí vyuţití analyzátoru AutoSpy jsem zvolil pouze 

charakteristiku signálů v reálném čase. Ostatní způsoby vyuţití jsou v podstatě pouze 

modifikací výše zmíněné moţnosti, a nebudu se tedy jimi podrobněji zabývat. 

 

Obrázek 9. Charakteristika v reálném čase 

AutoSpy je přímo určen pro PLC Simatic. Analyzátor vstupních a výstupních signálů 

PLC je vhodným nástrojem k řešení problémů v řízení, ale ani tento nástroj nemusí vţdy 

vést k nalezení závady. Můţe se stát, ţe i v případě jeho pouţití programátor nedokáţe 

zjistit, proč je hodnota některé proměnné jiná, neţ poţaduje. Myslím si, ţe síla analyzátorů 

V/V signálů PLC tak spočívá především v přehledné charakteristice proměnných v časové 

posloupnosti, viz Obrázek 9. Charakteristika v reálném čase.  

Sledované 

proměnné 

Hodnoty proměnných 

v časové posloupnosti 

Diference mezi 

dvěma body 
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4 Softwarový analyzátor Profibus komunikace 

V podkapitole 4.1 Profibus sběrnice se zabývám popisem této sběrnice, která je 

pouţívána na většině výrobních automatických linkách ve firmě Continental. 

V podkapitolách 4.2 Profibus analyzátor a 4.3 Profitrace 2 popisuji Profibus analyzátor, 

který slouţí k analýze stavu sítě a definuji základní funkce softwarového prostředí Profibus 

analyzátoru Profitrace 2. Cílem této kapitoly je jednoduše popsat Profibus sběrnici a pouţít 

tento analyzátor při řešení problémů s komunikací na výrobních automatických linkách, 

viz kapitola 5. Řešení poruchových stavů vybraných automatických linek. 

4.1 Profibus sběrnice 

Tuto podkapitolu rozdělím na podkapitolu 4.1.1 Protokol, kde popíši protokolovou 

část sběrnice a podkapitolu 4.1.2 Přenosová technologie, kde popíši přenosovou 

technologii. 

Výrobní linky jsou sloţeny z řídicích a řízených systémů, které, aby spolu mohly 

komunikovat a vyměňovat si data, musí být nějakým způsobem propojeny. Obvykle se 

pouţívá propojení nazývané sběrnice, coţ znamená, ţe zařízení jsou fyzicky propojena 

vodiči a výměna dat je řízena protokolem. Sběrnici lze obecně popsat jako skupinu vodičů, 

která přenáší řídící, datové a adresové signály, zvlášť v případě paralelní sběrnice. Sériová 

pak umoţňuje sdílení dat a řízení na jednom vodiči. [12] 

Profibus je průmyslová sběrnice pouţívaná pro automatizaci výrobních linek a řízení 

procesů. Spojuje řídicí systémy (PLC, Počítač) s akčními členy (motory, regulátory, 

frekvenční měniče, ventilátory,…) a s dalšími elektronickými zařízeními. Umoţňuje 

výměnu dat a řízení a sledování procesů v reálném čase. Jedná se o jednu z 

nejrozšířenějších sběrnic v České republice, která má značnou technickou podporu a 

nachází proto široké uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích.  
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4.1.1 Protokol 

Přenos dat po sběrnici se obvykle řídí protokolem, který definuje komunikaci mezi 

elektronickými zařízeními. Definuje pravidla řídící syntaxi, sémantiku a synchronizaci 

vzájemné komunikace. Syntaxe označuje pravidla pro zápis jednotlivých znaků ve „větě“. 

Sémantika definuje význam jednotlivých znaků. [11]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Technologie Profibus sběrnice je inspirována síťovým model ISO/OSI. Základem je 

Open Systems Interconnection Reference Model, viz Obrázek 10. Inspirace síťovým 

modelem, kde komunikační proces mezi prvky sítě je distribuován přes jeho sedm vrstev, 

od fyzické po aplikační. Profibus pouţívá 1., 2. a 7. vrstvu referenčního modelu. [6] 

 Fyzická vrstva definuje fyzický přenos (RS-485, MBP, optický kabel, 

bezdrátový přenos). 

 Linková vrstva popisuje přístup na sběrnici zahrnující bezpečnost přenosu. Patří 

zde master-slave metoda a token metoda. 

 Aplikační vrstva, jedná se o komunikační protokol, např. Profibus DP. 

 Mimo vrstvy referenčního modelu ISO/OSI leţí aktuální aplikační profily. 

Kromě nejrozšířenějšího komunikačního protokolu Profibus DP (Decentralized 

Periphery) pouţívaného u této sběrnice jsou k dispozici také protokoly Profibus PA 

 

 

 

Přenosová technologie 

Master-slave princip, 

Token princip 

Fyzická vrstva 

Linková vrstva 

Síťová vrstva 

Transportní vrstva 

Relační vrstva 

Prezentační vrstva 

Aplikační vrstva 

OSI síťový model 

Uţivatelský program 

Nepouţito 

Profibus DP protokol 
(DP-V0, DP-V1, DP-V2) 

Aplikační profily 

Profibus 

Obrázek 10. Inspirace síťovým modelem 
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(Process Automation) a Profibus FMS (Fieldbus Message Specification), viz Tabulka 1. 

Profibus. 

Tabulka 1. Profibus 

Profibus 

Protokol DP FMS PA 

Vlastnosti Rychlý přenos signálů 

aţ 12Mb/s 

Široká škála nastavení V prostorech 

s nebezpečím výbuchu 

Přenosové médium RS-485, RS-485-IS, 

Optika 

RS-485, RS-485-IS, 

Optika 

MBP, MBP-IS 

Profibus DP je komunikační protokol navrţený pro rychlou cyklickou a acyklickou 

výměnu dat mezi automatizačními systémy a decentralizovanými periferiemi. Základem 

komunikace je Master-slave metoda, kde master (aktivní prvek jako PLC, počítač nebo 

jiný řídicí systém) cyklicky vyzývá připojené slave stanice (pasivní prvky jako akční 

členy) k výměně dat. Pokud je mají, data se ihned odešlou, kdyţ nemají, odpoví jen 

potvrzovacím paketem, nebo vůbec. Master stanice můţe k datům od slave stanic 

přistupovat také acyklicky. Pokud se jedná jen o jednu master stanici (monomaster), 

nedochází k problému s přístupem na sběrnici. V Případě více master stanic (multimaster) 

je přístup na sběrnici řízen token-passing principem, kde si master stanice předávají 

komunikační právo postupně v kruhu. Komunikační protokol DP můţe být kombinován 

s celou řadou běţných a speciálních aplikací, viz Obrázek 11. Modularita.  
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technologie 

Protokol 

Běţné aplikace 

Speciální 

aplikace 

Profibus DP (DP-V0, DP-V1, DP-V2) 

PROFIsafe, I&M, iPar-Server, Time Stamp, Redundancy, … 

Drátová                   
RS-485/RS-485-IS, 

MBP/MBP-IS 

Optická                

Sklo, PCF, Plast 
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PROFIdrive, PA Devices, Ident Systems, Encoder, Weighing & Dosage, 

LabAutomation, HART on PROFIBUS, … 

Obrázek 11. Modularita 
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Aplikace tvoří samostatné části, které lze podle potřeby uţivatele přidávat ke 

spojovacímu protokolu, čímţ rozšiřují moţnosti komunikace a umoţňují přizpůsobit 

přenos dat konkrétnímu procesu. 

V případě Profibus FMS jde a sběrnici, která je určená pro komunikaci na vyšších 

úrovních automatizace. To znamená, ţe je vhodná k přenosu vyšších objemů dat pro 

aplikace s menšími nároky na řízení v reálném čase. Narozdíl od Profibus DP dovoluje 

pouţít i metodu komunikace „peer to peer“, která vychází z principu, ţe všechna zařízení 

na síti jsou si rovna a neexistuje vyhrazené zařízení typu master. Profibus PA rozšiřuje 

moţnosti sběrnice DP, pouţívá se v prostředích s nebezpečím výbuchu, zařízení jsou 

napájena přímo ze sběrnice. [6] 

4.1.2 Přenosová technologie 

Nejuţívanější typ přenosové technologie z důvodu jednoduchosti, relativně nízkých 

nákladů a vysoké přenosové rychlosti je RS-485. Fyzicky je spojení provedeno pomocí 

stíněné kroucené dvojlinky. Dalšími moţnostmi jsou MBP (Manchester Coded Bus 

Powered) přenos rovněţ po kroucené dvojlince, optický, anebo bezdrátový přenos. 

Vlastnosti jednotlivých přenosových technologií jsou popsány v Tabulka 2. Přenosové 

technologie . 

Tabulka 2. Přenosové technologie 

 RS-485 RS-485-IS MBP MBP-IS Fiber Optic 

Přenos dat Digitální: 

asynchronní 

Digitální: 

asynchronní 

Digitální: bitová 

synchronizace, 

Manchaster 

kódování 

Digitální: bitová 

synchronizace, 

Manchaster 

kódování 

Optický: digitální 

Přenosová rychlost 9,6 aţ 12 Mbit/s 9,6 aţ 15 Mbit/s 31,25 Kbit/s 31,25 Kbit/s 9,6 aţ 12 Mbit/s 

Kontrola dat Paritní bit, 

start/stop 

omezovač 

Paritní bit, 

start/stop 

omezovač 

 Start/stop 

omezovač 

Start/stop 

omezovač 

Paritní bit, 

start/stop 

omezovač 

Kabel Kroucený, 

stíněný, 

dvouvodičový 

Kroucený, 

stíněný, 

čtyřvodičový 

Kroucený, 

stíněný, 

dvouvodičový 

Kroucený, 

stíněný, 

dvouvodičový 

Sklo, plast 

Topologie Sběrnicová s 

odpory 

Sběrnicová s 

odpory 

Sběrnicová s 

odpory 

Sběrnicová nebo 

stromová s 

odpory 

Hvězdicová, 

kruhová nebo 

sběrnicová 

Počet prvků Max. 32 na 1 

segment. Max. 

126 na síť 

Max. 32 na 1 

segment. Max. 

126 na síť 

Max. 32 na 1 

segment. Max. 

126 na síť 

Max. 32 na 1 

segment. Max. 

126 na síť 

Max. 126 na síť 

Počet opakovačů Max. 9 Max. 9 Max. 4 Max. 4 Bez omezení 
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RS-485 spojuje elektronická zařízení, a bývá reprezentována ve dvou provedeních, 

ve dvouvodičovém (poloduplexní komunikace) a čtyřvodičovém (duplexní komunikace). 

Není u ní však definováno, jakým způsobem bude komunikace probíhat, tzn., ţe 

neobsahuje protokol. Spojením technologie RS-485 a protokolu Profibus DP dostáváme 

sběrnici Profibus, která je nejčastěji pouţívána ve firmě Continental. Logické úrovně jsou 

reprezentovány rozdílným napětím mezi oběma vodiči A a B. Detekce logického stavu 

zaloţená na rozdílovém napětí mezi oběma vodiči je výhodná kvůli eliminaci 

indukovaného rušivého signálu, který je naindukován na oba vodiče a rozdíl zůstane stále 

stejný. Vysílač by měl při logické „1“ generovat na vodiči A = -2 V a B = +2 V, a při 

logické „0“ A = +2 V a B = 2 V. Přijímač rozlišuje logický stav „1“ při rozdílu napětí A-

B<-200mV a logický stav „0“ při rozdílu napětí A-B>+200mV. Přenos dat se uskutečňuje 

pomocí 7 nebo 8 bitových rámců s jedním start bitem, jedním nebo více stop bity, případně 

i paritním bitem. [6] 

4.2 Profibus analyzátor 

Analyzátorů síťové komunikace je na trhu několik. Některé se zaměřují na sledování 

zpráv vyměňovaných mezi zařízeními a jiné se orientují spíše na měření síly signálu. 

Profibus analyzátor, který jsem vybral k popisu, je sloţen ze dvou částí, a to softwarového 

prostředku Profitrace 2, který je nainstalován na PC a představuje programovou podporu 

pro analýzu Profibus sítě a hardwarového modulu Proficore Ultra. Ten je vybaven 

vysokorychlostním digitálním osciloskopem a je schopen zachytit signály na sběrnici o 

rychlosti 12 Mb/s, připojuje se přímo k PLC a tvoří rozhraní mezi Profibus a Profitrace 2. 

Uţivatelé mohou zkontrolovat a odstranit závady v celé síti pomocí jednoho software 

programu a jednoho hardware modulu, viz Obrázek 12. Proficore Ultra a Profitrace 2. To 

má za následek velkou úsporu vybavení, hmotnosti, nákladů a poţadovaných znalostí. 

Analyzátor je zaměřen jak na měření kvality signálu, tak i na zachytávání zpráv 

vyměňovaných mezi zařízeními v Profibus síti. Pro jednodušší systémy řízení není 

nastavení a sledování komunikace v technologickém procesu aţ tak sloţitou otázkou. 

Sloţitost systému logicky roste s počtem řídících (master) a řízených (slave) stanic. V 

sofistikovaných systémech řízení, jaké jsou v podniku Continental, je potom velice obtíţné 
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nastavit komunikaci mezi jednotlivými prvky procesu a případně hledat, kde je chyba při 

nefungujícím propojení. [7] 

 

Obrázek 12. Proficore Ultra a Profitrace 2 [7] 

4.3 Profitrace 2 

V této podkapitole se zabývám popisem základních funkcí analyzátoru v 

softwarovém prostředí Profitrace 2, které budu vyuţívat pro řešení problémů na vybraných 

automatických linkách v kapitole 5. Řešení poruchových stavů vybraných automatických 

linek.  

Program ProfiTrace 2 je nástroj pro údrţbu sítí Profibus, jejich uvádění do provozu, 

vyhledávání, řešení problémů a rovněţ pro vývoj a ladění Profibus produktů. Kombinuje 

v sobě všechny hlavní nástroje: Analyzátor, Osciloskop, Sloupcový graf a Topologii sítě. 

Jeho pouţitím lze odhalit typické poruchy jako rušení (způsobené např. magnetickým 

polem), odrazy (můţe docházet k odrazům signálu na koncových zařízeních zpět do sítě, 

lze tomu zabránit pouţitím zakončovacích odporů na koncových zařízeních), poklesy 

napětí, duplicitu adres (kdy více zařízení má stejnou adresu), narušení kabelu a chybnou 

konfiguraci (např. nastavení nestejné přenosové rychlosti pro všechna zařízení na síti). 
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Náhodné chyby, jako např. přesahy signálu, chybová hlášení, opakování apod. mohou být 

rovněţ zachyceny a zaznamenány. Výsledky se dají exportovat do podrobných zpráv a 

protokolů, které jsou v průmyslovém odvětví akceptovány jako revizní či předávací 

protokoly. Kdyţ je ProfiTrace 2 v módu analyzátoru, pasivně monitoruje aktivitu na síti. 

Nezasahuje do provozu, pouze jej sleduje a detekuje přítomnost dat zasílaných 

účastníky.[7] 

4.3.1 Live list 

„Live list“, jeden z nástrojů Profitrace 2, je matice, která zobrazuje všechna dostupná 

zařízení v síti, viz Obrázek 20. Aktivní stanice. Podle odlišné barvy pozadí je okamţitě 

patrné, která zařízení jsou v pořádku a která jsou problémová, viz Tabulka 3. Možné stavy 

zařízení. „Live list“ dokáţe zobrazovat i názvy jednotlivých zařízení, ale musí být 

synchronizován s GSD souborem (obsahuje názvy zařízení), jinak zobrazuje pouze adresu. 

Tabulka 3. Možné stavy zařízení 

Zelená Zařízení vyměňuje data 

Ţlutá Ztráta dat na zařízení 

Červená Chyba v parametru 

Fialová Konfigurační chyba 

Bez barvy Je na síti, ale nevyměňuje data 

4.3.2 Statistika 

Statistická matice je nejúčinnějším nástrojem analyzátoru. V matici jsou zobrazeny 

důleţité informace, které uţivatel opravdu potřebuje.  

 Počet opakovaných zpráv 

 Počet neúspěšných pokusů o navázání komunikace 

 Čas cyklu 

 Počet zpráv  

Z těchto informací si uţivatel potom dokáţe udělat obrázek o kondici Profibus sítě a 

nemusí provádět sloţité operace pro zjištění kvality instalace sítě. 
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4.3.3 Message recording 

Tato funkce umoţňuje zachytávat veškeré zprávy posílané mezi zařízeními, viz 

Obrázek 13. Zachytávání zpráv mezi zařízeními. Jedná se o velmi účinný nástroj pro 

zjišťování, zda je výměna dat mezi stanicemi funkční. Lze zachytávat data od všech 

zařízení v síti, nebo jen od vybraných stanic. 

 

 

 

Obrázek 13. Zachytávání zpráv mezi zařízeními 

Rámec určuje typ zprávy: SD1 je takový typ zprávy, který neobsahuje uţivatelská 

data a má pevně stanovenou velikost 6 Byte, posílá ji master stanice slave stanici. SD2 

zpráva obsahuje uţivatelská data a velikost je proměnná, je to odpověď slave stanic master 

stanicím. SD3 zprávy nejsou v Profibus DP systémech pouţívány. SD4 zpráva je „token 

message“ posílána mezi master stanicemi, předává se právo vysílat na síti. SRD typ zprávy 

říká, jaké priority jsou posílaná data, priorita je vysoká nebo nízká. FDL typ zprávy je 

pouţíván k identifikaci zařízení na síti, posílá jej master zařízení na všechny ostatní 

stanice. DL typ zprávy je odpověď slave stanice master stanici.  

  

Informační panel 

Číslo rámce 
Rámec Adresy Typ zprávy 
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4.3.4 ScopeWare a Bar Graph 

Nástroj ScopeWare je osciloskop umoţňující sledování kvality signálu v reálném 

čase. Zobrazuje jak kvalitu signálu vybraných stanic na Profibus síti, tak i bity detekované 

na síti. Fyzicky je umístěn v hardwarovém modulu Proficore Ultra. 

 

 

Obrázek 14. Kvalita signálu 

Funkce Bar Graph znázorňuje průměrnou sílu signálu na všech zařízeních na 

Profibus síti, viz Obrázek 14. Kvalita signálu. Dává tak uţivateli grafickou informaci o 

kvalitě a síle signálu, která by měla být v průměru kolem 5 Voltů. V tabulce jsou 

znázorněny červenou barvou master stanice a modrou barvou slave stanice. 

 
  

Kvalita 

signálu 

Adresy 

zařízení 
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5. Řešení poruchových stavů vybraných automatických 

linek 

Jak jsem jiţ zmínil, výrobní linky se skládají z mnoha zařízení, které jsou vzájemně 

propojeny sběrnicí a komunikují spolu, vyměňují si data. Ve sloţitějších případech, kde 

jsou linky sloţeny z více zařízení, můţe docházet k těţkostem, jako jsou problémy 

s řízením, na straně PLC nebo problémy s komunikací, na straně Profibus sběrnice, viz 

Obrázek 15. Problémy na automatických linkách, kde je znázorněna porucha, mezi řídicím 

systémem, coţ je v mém případě PLC a řízeným systémem, která se řeší pouţitím PLC 

nebo Profibus analyzátoru, připojením na řídicí systém. V této kapitole se budu zabývat 

řešením právě problémů vznikajících na výrobních automatických linkách. Cílem bude 

tyto problémy odstranit nebo alespoň eliminovat, aby uţ nedocházelo k prostojům ve 

výrobě.  
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5.1 Pressfit konektorů John Deere 

Jedná se o výrobní zařízení, které lisuje konektory na DPS (desku plošných spojů). 

DPS se pouţívá do traktorů značky John Deere jako řídicí jednotka. Výrobní zařízení 

Pressfit se skládá z řídicího systému PLC Simatic S7-300 a ovládacího panelu Simatic a 

řízených systémů, modulu pro vzdálené vstupy a výstupy BC3100, lisu PROMESS, 

elektrické osy, dvou 3D kamer, scanneru, enkodéru, PC a switche, viz Obrázek 16. Pressfit 

montáž konektorů. Enkodér je dvou kanálový a je napojen na obě 3D kamery. Podrobnější 

popis jednotlivých zařízení je uveden v Příloze 2. 
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Lisování konektorů na DPS, viz Obrázek 17. Zalisovaný konektor, se provádí v 

následujícím sledu operací; nejprve vloţí operátor konektor do loţe a provede optickou 

kontrolu správného zaloţení. Pomocí ruční čtečky načte DMX kód DPS (jedinečný 2D 

kód, obsahuje veškerá procesní data o kaţdé DPS, data se ukládají v podnikové databázi) i 

konektoru. DPS vloţí operátor do loţe na konektor a provede optickou kontrolu správného 

zaloţení DPS. Po zaloţení musí být všechny piny konektoru prostrčeny v příslušných 

otvorech DPS. Potom spustí proces Nagara spínačem (pákový spínač), který předá bitovou 

informaci do PLC. Rozjede se elektrická osa, která zajede s DPS pod 3D kamery, které 

automaticky zkontrolují zaloţení DPS na konektorech. [1] 

 

 

V případě kladného výsledku automatické kontroly zaloţení zajede elektrická osa 

s DPS pod lis, kde proběhne zalisování konektorů na DPS. Po zalisování se DPS pomocí 

pojezdu elektrické osy vrátí znovu do polohy pod 3D kamery, kde automaticky proběhne 

měření výšky pinů po zalisování (1,95 ± 0,2 mm). V případě kladného výsledku 

automatické kontroly se DPS pojezdem elektrické osy vrátí do základní polohy, kde ji 

operátor vyjme a vloţí do přepravky pro dobré kusy. V případě záporného výsledku vyjme 

operátor špatně zalisovanou DPS a vloţí ji do přepravky pro špatné kusy. Celý pracovní 

postup je znázorněn ve vývojovém diagramu, viz Příloha 1. [1] 

Obrázek 17. Zalisovaný konektor 
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Kamerový systém Ranger pouţívá triangulační metodu na vyhodnocení tvaru 

snímaného objektu. Objekt je osvícen liniovým laserem, který kamera snímá. Kamera 

analyzuje nasnímaný obraz a detekuje laserovou linii na objektu. Měření je řízeno pulzy 

z enkodéru a zpracováváno v počítači, viz Obrázek 18. Zařízení na lisování konektorů 

John Deer. 

 

Obrázek 18. Zařízení na lisování konektorů John Deer 

Aby mohla kamera získat celý obraz objektu, musí se skenovaný předmět pohybovat. 
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snímání je nastavitelná v počítači. Během uvedení zařízení do zkušebního provozu, po jeho 

konečné montáţi a nahrání programu do PLC automatu bylo zjištěno, ţe v případě vloţení 

DPS do loţe lisovacího zařízení se nespustil proces zalisování. Příčinou mohou být tři 

důvody; buď je chyba v programu, který je nahraný v PLC, nebo nefunguje kontrola 

správného vloţení DPS do loţe, nebo nefunguje Nagara spínač. [14] 

Postup: 

Nejprve jsem se zaměřil na funkčnost tří optických snímačů, které kontrolují 

přítomnost zaloţené DPS a konektorů v loţi. Součástí těchto snímačů je signalizační LE 

dioda, která dává optickou bitovou informaci o přítomnosti nebo nepřítomnosti objektu 

v určité vzdálenosti, jeţ se dá nastavovat, od snímače. V případě vloţení DPS a konektorů 

do loţe se signalizační LE diody rozsvítí, tzn., ţe senzory fungují správně a problém je 

jinde. Dále jsem zkontroloval, jestli signál o přítomnosti DPS a konektoru v loţi přijde od 

snímačů na modul vzdálených vstupů a výstupů BC3100, konkrétně na jeho vstupní kartu 

KL1104. Tato karta je také vybavena signalizačními diodami, které dávají bitovou 

optickou informaci o signálu na vstupu karty. Opět v případě vloţení DPS a konektoru do 

loţe se rozsvítí příslušné signalizační diody. Informace je bez potíţí posílána od senzorů na 

modul. Jako další krok jsem provedl kontrolu funkčnosti spínače Nagara, který slouţí ke 

spuštění procesu zalisování. Spínač je rovněţ přímo napojen na vstupní kartu KL1104 

modulu pro vzdálené vstupy a výstupy. V případě sepnutí spínače indikuje signalizační 

dioda bitovou optickou informaci, ţe je spínač aktivní. [13] 

Protoţe jsem po těchto krocích dosud problém nenašel, zkusil jsem diagnostikovat 

program nahraný v PLC. Nejprve jsem připojil svůj počítač se softwarem STEP 7 na PLC 

přes Profibus rozhraní. Vyuţil jsem zde diagnostické funkce softwaru STEP 7, které jsou 

popsány v kapitole 2.1.  

V tabulce proměnných, viz Obrázek 19. Vstupní proměnné, je vidět, ţe při vloţení 

DPS a konektoru do loţe nejsou proměnné v programu aktivní. To znamená, ţe signál od 

čidel po modul V/V je aktivní, ale od modulu V/V po PLC není aktivní. Můţe se jednat o 

programovou chybu, nebo je špatný modul vzdálených vstupů a výstupů, nebo je problém 

v Profibus komunikaci.  
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Obrázek 19. Vstupní proměnné 

Z důvodu těchto moţných příčin poruchy jsem povaţoval za vhodné pouţít Profibus 

analyzátor. Analyzátor jsem připojil přes Profibus rozhraní na PLC a spustil jsem software 

Profitrace 2, viz kapitola 4.3 a funkci „Live list“. Na Obrázek 20. Aktivní stanice je poznat, 

ţe všechny stanice připojené k Profibus síti jsou aktivní a připraveny vzájemné 

komunikaci. 

 

Obrázek 20. Aktivní stanice 

Další funkcí analyzátoru, kterou jsem vyzkoušel je „Bar graph“, který mi dává 

informace o průměrné velikosti signálu na síti. Zjistil jsem, ţe velikost signálu je dobrá. 

Nakonec jsem vyzkoušel funkci „Message recording“, viz Obrázek 21. Neprobíhá výměna 

dat, která mi ukázala, ţe je chyba v modulu vzdálených vstupů a výstupů. 
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Analyzátor jasně ukazuje, ţe modul V/V BC3100 neposílá ţádná data do PLC 

v případě aktivních senzorů napojených na modul, v mém případě se jedná o výměnu 

binárních dat posílaných mezi stanicí s adresou 2 (PLC) a 11 (modul BC3100). 

 

Obrázek 21. Neprobíhá výměna dat 

 V této fázi, kdy je problém s modulem BC3100 vzdálených vstupů a výstupů je 

potřeba zjistit zda je tento modul jen špatně nastaven nebo je opravdu vadný. Všechno 

ukazuje na to, ţe je vadný, protoţe veškeré nastavení v programu STEP 7 je v pořádku, coţ 

lze zjistit z diagnostických funkcí, viz Obrázek 19. Vstupní proměnné.   

Nastavení Profibus sítě je v pořádku, viz Obrázek 20. Aktivní stanice, protoţe 

všechny stanice sítě jsou v módu výměny dat. Abych zjistil, jestli je opravdu vadný, udělal 

jsem jednoduchou věc, vyměnil jsem modul BC3100 za jiný stejného označení a výsledek 

byl ten, ţe celý proces funguje správně, při shodném zapojení a nastavení, tzn., ţe probíhá 

výměna dat mezi PLC a modulem vzdálených vstupů a výstupů, viz Obrázek 22. Probíhá 

výměna dat. 

Ţádná data 
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Obrázek 22. Probíhá výměna dat 

Vadný modul vzdálených vstupů a výstupů BC3100 se bude posílat zpět dodavateli a 

bude se po něm poţadovat výměna v rámci záruky. Tento problém s nefunkčním modulem 

nijak nenarušil plány výroby, neboť se závada vyskytla hned při zkušebním provozu 

v plánovaném termínu projektu.  

  

Data 
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5.2 Montáž klíčů FORD V36Key 

Celý proces na výrobu klíčů FORD je sloţen z deseti na sebe navazujících operací, 

prováděných na různých zařízeních, viz Obrázek 23. Blokové schéma montáže klíčů Ford 

V36Key a Obrázek 24. Montáž klíčů Ford V36Key. Operace dělení DPS frézováním slouţí 

k dělení panelu na jednotlivé DPS (deska plošných spojů), kde jeden panel obsahuje 

celkem 15 DPS. Další operace je prováděna na zařízení ručního osazování a selektivního 

pájení. Ručně se osazuje dělená DPS akumulátorem a v zařízení dochází k pájení 

akumulátoru na DPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pracovní prostor 

 

 

AOI 

SAKI 

Ruční osazování a 

selektivní pájení 

SEHO 

 
Dělení DPS 

frézováním 

 

Konečná 

zkouška 

Laserování 

 

Balení 

Výstupní 

audit 

 

Test 

momentu 

těsnosti 

 

Osazení tlačítek 

 

Vibrační 

svařování 

 

 
Předmontáţ 

 

Předzkouška 

DPS 

Obrázek 23. Blokové schéma montáže klíčů Ford V36Key 
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V následujícím zařízení AOI je provedena automatická optická kontrola správného 

zapájení akumulátoru na DPS. Pokud je optická kontrola v pořádku musí kaţdá DPS projít 

i předzkouškou, kde jsou testovány jednotlivé osazené elektronické součástky na DPS.  

Pokud jednotlivé DPS projdou v pořádku předzkouškou, tak následující operací je 

předmontáţ. Zde operátor vkládá DPS s napájeným akumulátorem spolu s tlačítkem a 

pruţinkou do plastového krytu. Zařízení automaticky provede kompletaci a výsledkem je 

téměř hotový klíč. V následujícím zařízení proběhne automatické svařování horního a 

dolního plastového krytu.  

 

Obrázek 24. Montáž klíčů Ford V36Key 

 Další operací je osazování tlačítek klíče. Tuto operaci vykonává operátor manuálně, 

celkem jsou osazena tři tlačítka. Následujícím zařízením je stanice, kde se automaticky 

provádí test těsnosti klíče po svařování a osazování tlačítek. Posledním zařízením je 

stanice konečné zkoušky, kde se naposledy testuje klíč a na závěr je na klíč vypálen 

identifikační text. Poslední operací je balení hotových klíčů do přepravek. [2] 
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 Dále se zaměřím uţ jen na výrobní zařízení předmontáţe klíčů, viz Obrázek 25. 

Předmontáž klíčů Ford V36Key, neboť právě na tomto pracovišti není něco v pořádku. 

Dříve však popíši pracovní postup na tomto zařízení, viz Příloha 1. Do pravé části paletky 

se umístí plastový díl pro uloţení DPS. Do levé části paletky operátor umístí plastový díl 

s nalepeným logem, pokud na plastovém díle logo chybí (vizuální kontrola), vloţí operátor 

tento díl do přepravky pro špatné kusy. Dále operátor vloţí do plastového dílu vpravo 

nejprve DPS s připájeným akumulátorem, potom také tlačítko, pruţinku a krouţek. 

Následně spustí automatický proces montáţe stisknutím Nagara spínače.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paletka obsahující plastové díly se pootočením loţe zasune dovnitř zařízení a začne 

proces montáţe, pokud je kladný signál od dvou kamer, které hlídají přítomnost DPS 

s akumulátorem a pruţinku a přítomnost loga. Rovněţ je laserovým snímačem hlídána 

přítomnost krouţku. Robot ramenem uchopí paletku a přemístí ji na poţadovanou pozici 

pod trysku, kterou je nanesena vazelína na tři místa k upevnění plastových dílů. Dále robot 

přemístí paletku pod kameru, která vyhodnocuje, jestli je vazelína správně nanesena. 

Obrázek 25. Předmontáž klíčů Ford V36Key 
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Pokud je signál z kamery kladný, pak robot zajede s paletkou pod rameno, které uchytí 

plastový díl s logem a paletka poodjede, potom robot plastovým dílem s DPS o 180° a 

zajede pod plastový díl s logem, dochází ke kompletaci klíče. [2] 

Pokud by nanesení vazelíny bylo kamerou vyhodnoceno záporně, je paletka 

dopravena do pozice pro špatné kusy a dochází k upozornění systémové obsluhy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celé zařízení Předmontáţe klíčků FORD, viz Obrázek 26. Předmontáž klíčů Ford 

V36Key, je řízeno PLC Simaticem S7-300 a ovládacím panelem Simatic MP 177 6“, které 

jsou propojeny přes Profibus rozhraní spolu ještě s elektrickou osou a čtyř osovým 

robotem od firmy Stäubli, který přemisťuje paletku s plastovými díly uvnitř zařízení. Dále 

je k PLC připojena přes sériovou linku RS-232 váha, která slouţí ke zpětné kontrole o 

Obrázek 26. Předmontáž klíčů Ford V36Key 
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mnoţství nanesené vazelíny. Nakonec jsou připojeny přímo na vstupy a výstupy 

digitálních karet PLC všechny tři kamery, dvě kamery na vstupní kontrole přítomnosti 

DPS a loga, jsou od firmy Baumer a kamera kontrolující nanesení vazelíny je od firmy 

SICK. 

Dostávám se k problému, který se u tohoto zařízení vyskytuje a to, ţe jsou na vstupu 

i přes optickou kontrolu Baumer kamer pouštěny k montáţi i špatné kusy. Špatný kus je 

ten, kterému chybí logo, na levém plastovém díle nebo chybí DPS nebo krouţek nebo je 

špatně vloţena pruţinka na pravém plastovém díle. 

Postup: 

Problém pravděpodobně bude někde v softwarovém nastavení kamer, nebo ve 

vytvořeném programu v PLC. Při bliţší analýze jsem zjistil, ţe vstupní část procesu 

funguje následovně; v případě správně vloţených komponent, pruţinky, DPS a loga do 

plastových dílů je tato paletka po vizuální kontrole kamerami Baumer puštěna k montáţi. 

V případě ţe některá z komponent chybí, nebo je špatně vloţena do plastového dílu, 

kamera provede vizualizaci, která ale není záporně vyhodnocena a paletka je puštěna dál 

k montáţi. Zároveň se nerozsvítí červená kontrolka signalizující, ţe vizuální kontrola 

odhalila chybu. To znamená, ţe vizuální kontrola kamerami je nefunkční a chyba by mohla 

být v nastavení kamer. 

 

Obrázek 27. Obraz z kamery_1 
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Nejprve jsem zkontroloval nastavení oblasti, která je kamerami kontrolována, viz 

Obrázek 27. Obraz z kamery_1 a nastavení hran podle kterých se kontrolovaná oblast 

vypočítává. Kontrolovaná oblast je okolí DPS, na obrázku vlevo, a logo na obrázku 

vpravo, druhá kamera kontroluje správné vloţení pruţinky. Zjistil jsem, ţe softwarové 

nastavení Baumer kamer je v pořádku, a to tak, ţe jsem znovu provedl nastavení kritérií 

pro stanovení výsledku vizuální kontroly, viz Obrázek 28. Obraz z kamery_2. Přítomnost 

DPS se kontroluje pomocí detekce kontur a vyhodnocuje se procentuální shoda 

s originálem. Přítomnost loga se kontroluje pomocí porovnávání počtu tmavých a světlých 

bodů v pracovní oblasti a výsledek porovnání se kontroluje vzhledem k originálu. 

Přítomnost pruţinky se kontroluje pomocí detekce počtu světlých ploch a porovnává se 

s originálem. [8] 

 

      

 

 

Obrázek 28. Obraz z kamery_2 
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Všechny kontrolované oblasti jsou nastaveny správně a vizuální kontrola je 

dostatečně přesná, zde problém není. Pro práci s kamerami je nezbytná znalost softwaru 

VeriSens. 

 

Obrázek 29. Detekce světlých bodů 

Na obrázku, viz Obrázek 29. Detekce světlých bodů jsem uvedl ukázku nastavení 

vyhodnocování vizuální kontroly pro přítomnost loga na plastovém dílu. Rozhodování je 

zaloţeno na celkovém počtu světlých nebo tmavých bodů (pixelů) v pracovní oblasti. 

Nastavuje se minimální a maximální hranice počtu bodů, jestli chci počítat světlé nebo 

tmavé body a hranice mezi světlým a tmavým bodem. 

 

Obrázek 30. Analýza signálů PLC_1 

 Jelikoţ jsem nenašel problém na straně nastavení Baumer kamer, musel jsem se 

zaměřit na program napsaný pro Simatic. Zaměřil jsem se na oblast, kde se přímo pracuje 

se signály pro kamery. Kaţdá z pouţitých Baumer kamer má nastaveny tři výstupy a jeden 

vstup. Výstupem jsou dvakrát binární informace o výsledku vizuální kontroly (OK, NOK) 

a binární informace o platném výsledku (RESULT VALID), kdy se čte výsledek vizuální 

Čtení výsledku 

kamera 2 
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kontroly (OK, NOK). Vstupem do kamery je tzv. „trriger“, coţ je signál, který říká 

kameře, ţe má začít snímat. Znovu jsem si zkusil projít celý proces od začátku; do paletky 

jsem vloţil nejprve plastový díl a do něj jsem vloţil DPS s akumulátorem a pruţinku, poté 

jsem do lóţe vedle vloţil plastový díl s logem a stiskl jsem nagara spínač. Spustila se 

vizuální kontrola od Baumer kamer a po jejím kladném vyhodnocení zajela paletka do 

zařízení, kde proběhla montáţ obou plastových dílů dohromady.  

Celý postup jsem několikrát opakoval, ale k ţádnému problému nedošlo, aţ kdyţ 

jsem úmyslně vloţil do paletky plastový díl bez DPS, došlo k tomu, ţe vizuální kontrola i 

přesto byla vyhodnocena kladně a paletka byla puštěna k montáţi. Aţ následná paletka, 

kde jsem vloţil všechny komponenty správně, nebyla naopak se zápornou vizuální 

kontrolou puštěna k montáţi. To znamená, ţe nejspíš dochází ke zpoţdění informace o 

výsledku vizuální kontroly, výsledek vizuální kontroly aktuální paletky je s velkou 

pravděpodobností výsledkem vizuální kontroly předešlé paletky. Abych tohle podezření 

dokázal, pouţil jsem analyzátor PLC signálů Autospy. Na obrázku, viz Obrázek 30. 

Analýza signálů PLC_1 je vidět záznam z analyzátoru PLC signálů Autospy, kde jsem 

zaznamenal hodnoty proměnných, které se týkají Baumer kamer, konkrétně mě podle 

výsledku zajímá kamera 2. Potvrdilo se tedy podezření, ţe signál o výsledku vizuální 

kontroly je zpoţděn. Binární informace I6_3cam2_OK přechází z log. „0“ do „1“, tzn., ţe 

výsledek vizuální kontroly je OK, jenţe výsledek je platný a je přečten, v čase nástupné 

hrany signálu I6_5_cam2_ready a v tom čase je ještě výsledek vizuální kontroly 

I6_3cam2_OK roven log. „0“. 

Na Obrázek 31. Část programu_1 je vidět jeden blok z programu týkající se 

výstupního signálu z kamery 2, který informuje o platnosti výsledku vizuální kontroly. 

Celý program je psán v krocích, tzn., ţe je vytvořen blok speciálně pro potřeby firmy 

Continental, není to standardní blok v Simaticu, který umoţňuje vykonávat program 

v krocích, slouţí to k větší přehlednosti. V případě, ţe vstupní signál I6_5cam2_ready je 

roven log. „1“, provede program skok na krok uvedený v kolonce „Next Step“, v něm se 

jiţ čtou výsledky vizuální kontroly (OK, NOK), které se přímo zobrazují na ovládacím 

panelu. 
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Obrázek 31. Část programu_1           

Na obrázku, viz Obrázek 32. Část programu_2 je vidět jeden blok z jiţ opraveného 

programu, kde byl pouţit blok se zpoţděním, tzn., ţe v případě kdy se signál 

I6_5cam2_ready rovná log. „1“ přejde program na další krok (uveden v „Next Step“), kde 

proběhne čtení výsledku (OK, NOK) se zpoţděním 50 ms, tím je zajištěno, ţe výsledek 

vizuální kontroly je platný pro aktuální paletku. 
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Obrázek 32. Část programu_2 

 Zpoţďovací čas 50 ms by měl být dostatečný, vycházím z analýzy programu 

Autospy, kde byl standardně rozdíl mezi nástupní hranou I6_5cam2_ready a výsledkem 

vizuální kontroly I6_3cam2_OK 10ms. 
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5.3 Konečná zkouška John Deere 

Konečná zkouška, viz Obrázek 33. Konečná montáž a montáž a lisování víka je 

poslední operací při výrobě řídicích jednotek do traktorů značky John Deere. Celá výrobní 

linka se skládá z následujících pracovišť; osazování BOT, vizuální kontrola, osazování 

TOP, vizuální kontrola, pressfit konektorů (toto pracoviště jsem jiţ popisoval a řešil 

problém s Profibus komunikací v kapitole 5.1 Pressfit konektorů John Deere), ICT, 

Programování Flash, lakování, montáţ a lisování víka, konečná zkouška a balení.  

 

Obrázek 33. Konečná montáž a montáž a lisování víka 

Osazování BOT je operací, kde je DPS automaticky osazována elektronickými 

součástkami ze spodní strany. Po této operaci jsou osazené DPS vizuálně kontrolovány 

operátory. Následuje operace osazování TOP, coţ je osazování DPS elektronickými 

součástkami, ale z horní strany. Opět následuje vizuální kontrola správnosti osazení. Další 

operací je Pressfit konektorů, kterou jsem jiţ popsal v kapitole 5.1 Pressfit konektorů John 

Deere, jde o montáţ konektorů na DPS. Navazuje operace ICT (In Circut Test), je to 

automatický test správné funkčnosti osazených elektronických součástek. Programování 

Montáţ a 

lisování víka 
Konečná 

zkouška 
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flash je operace, kdy se do procesoru osazeného na DPS nahrává program. Následuje 

automatické lakování DPS, kde jsou zalakovány poţadované součástky. Po zaschnutí a 

vychladnutí laku jsou DPS vkládány do hliníkových pouzder a lisovány. Poslední operací 

je konečná zkouška, kde jsou řídicí jednotky testovány na parametry, které mají vykazovat, 

jedná se o simulaci provozu. Po úspěšném testu jsou výrobky baleny do krabic a 

expedovány zákazníkovi.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pracovní prostor 

 

 

Osazování 

TOP 

 

Vizuální kontrola 

 
Osazování 

BOT 

 

 

Montáţ a 

lisování víka 

 

Konečná 

zkouška a 

balení 

 

Lakování 

 

Programování Flash 

 

ICT 

 

 
Pressfit 

konektorů 

 

Vizuální 

kontrola 

Obrázek 34. Blokové schéma výroby řídicí jednotky John 

Deere 



 

Jan Jiříček: Analýza a návrh řešení poruchových stavů vybraných automatických linek 

2012  40 

Blokové schéma, viz Obrázek 34. Blokové schéma výroby řídicí jednotky John 

Deere, je pouze orientační, ve skutečnosti nejsou zařízení postaveny do jedné buňky, ale 

jsou od sebe více vzdáleny, takţe přímo na sebe nenavazují dopravníkem. DPS jsou mezi 

zařízeními přenášeny ručně. 

Konečná zkouška se provádí na adapteru, viz Obrázek 35. Konečná zkouška John 

Deere a vyţaduje následující obsluhu; nejprve vloţí operátor DPS do loţe adapteru a 

zasune loţe dovnitř. Uvnitř se provede měření přes piny konektoru, na které se 

nakontaktují měřicí jehly. Změří se automaticky všechny parametry řídicí jednotky, 

probíhá simulace provozu. Po měření se automaticky loţe s DPS vysune a tiskárnou je 

vytištěna příslušná etiketa, kterou operátor ručně nalepí na hliníkové pouzdro DPS. 

 

Obrázek 35. Konečná zkouška John Deere 
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Po nalepení etikety stiskne operátor tlačítko na ovládacím panelu a provede se čtení 

kódu kamerou z nalepené etikety. Pokud je kód přečten správně, je měření vyhodnoceno 

kladně jako OK a výrobek je balen a expedován zákazníkovi, pokud je měření 

vyhodnoceno záporně, jako NOK je výrobek předán na pracoviště oprav. [3] 

Na tomto pracovišti probíhá komunikace po sériové lince mezi Simaticem a 

Venturou, viz Obrázek 36. Blokové schéma Konečné zkoušky, v tomto případě je Ventura 

(jedná se o počítač, který řídí operaci konečné zkoušky) master stanicí a Simatic je 

slave stanicí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventura si tedy vyměňuje se Simaticem data, a to ve formě telegramů po sériové 

lince. Prvním telegramem je tzv. „Init telegram“, kterým Ventura zjišťuje, s kým 

komunikuje, slouţí k definici systémů. Ventura posílá telegram ve tvaru: 

0001##i_id_equipment##i_reference#<eot> a Simatic odpovídá telegramem ve tvaru: 

0002##i_id_equipment##i_reference#<eot>. V první části telegramu je definice systému a 

v druhé části jsou systémové reference.  

Po vloţení DPS do loţe adapteru a zasunutí loţe se má provést nakontaktování DPS, 

ale kontaktování je buď z levé, nebo z pravé strany, podle varianty výrobku. Simatic na 

základě poslaného tzv. „State telegramu“ od Ventury dá povel k nakontaktování z levé, 

nebo z pravé strany. Ventura zasílá „State telegram“ na základě zvolené varianty výrobku, 

kterou provede systémová obsluha na začátku celého procesu výroby. 

Obrázek 36. Blokové schéma Konečné zkoušky 
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Jakmile skončí měření, provede se odkontaktování a DPS se vysune z adapteru ven. 

Ventura pošle signál do tiskárny a ta vytiskne etiketu, kterou operátor ručně nalepí na 

pouzdro DPS a zmáčkne tlačítko, které pošle signál do Simaticu a provede se čtení etikety 

kamerou. Po stisknutí tlačítka posílá Ventura periodicky do Simaticu telegram s dotazem 

na načtený kód z etikety. Jakmile se provede načtení kódu kamerou, tak jej Simatic vyšle 

do Ventury a ta jej porovná s kódem, který poslala do tiskárny na tisk. Pokud se kódy 

shodují, tak Ventura pošle telegram, tzv. „Result“, který informuje o tom, ţe výrobek 

prošel, nebo neprošel testem. Simatic na tento telegram odpovídá úplně stejným tvarem 

telegramu. 

 

Obrázek 37. Adapter konečné zkoušky John Deere 

Celý postup výroby řídicí jednotky John Deere na pracovišti konečné zkoušky spolu 

s komunikací s PLC je vidět na vývojovém diagramu, viz Příloha 2. Na tomto zařízení 

konečné zkoušky John Deere se na poţadavek výroby provedla výměna loţe na DPS a byla 

přidána kamera na čtení kódu z etikety, viz Obrázek 37. Adapter konečné zkoušky John 

Deere. 
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Původně se čtení provádělo pomocí scannerů, ale protoţe je celkem pět variant 

výrobků, je etiketa vţdy na jiném místě, musely být přítomny na adapteru celkem tři 

scannery, tak aby pokryly celou oblast, kde se nacházejí kódy na etiketě podle varianty. 

Scannery byly umístěny uvnitř adapteru, takţe operátor musel zasouvat loţe dvakrát, i po 

nalepení etikety. Nahrazením scannerů kamerou bylo ušetřeno asi šest vteřin z celkového 

času na výrobu jednoho kusu, a to bylo hlavním důvodem výměny.  

Vnitřní prostor adapteru, viz Obrázek 37. Adapter konečné zkoušky John Deere, je 

vyplněn třemi pneumatickými válci, které pohybují s třemi kontaktovacími hlavami, podle 

varianty výrobku 

Postup: 

Celý proces úpravy a přestavby adapteru John Deere konečné zkoušky byl 

naplánován na dva pracovní dny. První den měl být vyhrazen pro pracovníky konstrukce, 

kteří zhotovili a instalovali nové loţe, ale přestavba se protáhla i na druhý den, který uţ 

měl být čistě vyhrazen jen pro úpravu programu v Simaticu a nastavení komunikace mezi 

Simaticem a Venturou (řídicí počítač).  

Po převzetí adapteru od pracovníků konstrukce jsme společně s kolegou začali 

pracovat na úpravách. Začali jsme přidáním jednoho indukčního snímače do loţe na 

přítomnost výrobku a instalovali jsme dva optoelektronické snímače na kontrolu zalisování 

pouzdra. Z vnitřní části adapteru jsme vymontovali scannery a instalovali jsme kameru 

vně, tak, aby byl snímán prostor loţe, viz Obrázek 37. Adapter konečné zkoušky John 

Deere. Na konec přestavby jsem provedl modernizaci ovládacího panelu.  

Po fyzické instalaci snímačů a kamery přišla na řadu programová úprava v Simaticu, 

kterou jsme začali kontrolou propojení mezi softwarovými a reálnými vstupy a výstupy a 

přidáním vstupů a výstupů do Simaticu. Kontrola proběhla úspěšně a i zápis nových a 

smazání starých proměnných bylo realizováno. Problém nastal, kdyţ jsme chtěli nahrát 

upravený blok do původního programu definující změny v komunikaci mezi Simaticem a 

Venturou a mezi kamerou a Simaticem, viz Obrázek 38. Vlastnosti CPU. 
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Obrázek 38. Vlastnosti CPU 

Stávající procesorová karta neměla dostatek místa na nahrání změn v programu. 

Museli jsme proto s kolegou vyměnit procesorovou kartu CPU 314 24 kB, za kartu s větší 

pamětí, CPU 314 128 kB. Potom jsme úspěšně nahráli změněné bloky. 

Následně jsme odvezli adapter z dílny na výrobní halu a připojili jsme jej k Ventuře 

za pomoci technika, který má Venturu na starost. Druhý problém nastal po zprovoznění a 

odladění komunikace a připojení kamery na čtení kódu z etikety. Kamera nedokázala 

přečíst kódy z etiket ze všech pěti variant výrobku, protoţe byla umístěna příliš nízko nad 

etiketami a nedokázala zabrat celou potřebnou plochu. V tomto případě bylo vhodné 

kameru jen posunout výše nahoru, ale to nebylo moţné, protoţe by kamera překáţela při 

práci s ovládacím panelem. Rovněţ by pomohl jiný objektiv, ale ten jsme k dispozici 

neměli.  

Zkusili jsme kameru umístit na adapter pod úhlem, viz Obrázek 37. Adapter konečné 

zkoušky John Deere a opravdu uţ dokázala pokrýt a přečíst etikety od všech pěti variant 

výrobků, viz Obrázek 39. Etiketa s kódem John Deere. Signál k tomu, aby kamera začala 

snímat kód z etikety, je dán operátorem stisknutím tlačítka na ovládacím panelu.  

 

Paměť 
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Obrázek 39. Etiketa s kódem John Deere 

Dalším problémem, který nastal, bylo, ţe Simatic posílal do Ventury starou etiketu, 

tedy kód, který přečetl u předešlého výrobku. To jsme zjistili, kdyţ jsme úmyslně nechali 

kamerou přečíst výrobek bez nalepené etikety a Ventura poslala telegram „Result“ 

s kladným výsledkem OK, protoţe jí Simatic poslal kód od předešlé etikety. 

 

Obrázek 40. Blok pro posílání dat ze Simaticu 
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Jak jsem jiţ v diplomové práci zmínil, tak ve firmě Continental pouţívají standardy, 

které se vztahují na všechny projekty, kde se programuje PLC Simatic. Tyto standardy se 

vztahují jak na postupy programování, tak zahrnují i mnoţství uţ navrţených funkcí od 

techniků z Německa, které se pouţívají i ve Frenštátě p. Radhoštěm. Jednou z takových 

navrţených funkcí je blok, viz Obrázek 40. Blok pro posílání dat ze Simaticu pouţitý pro 

posílání dat ze Simaticu do Ventury, pozn. není moţno se do tohoto bloku podívat, protoţe 

je autorsky chráněn.  

Pouţil jsem i analyzátor PLC vstupů a výstupů popsaný v kapitole 3.1 Analyzátor 

Autospy, pomocí kterého jsem potvrdil, ţe Simatic posílá Ventuře kód přečtený z etikety, 

viz. Obrázek 41. Analýza posílaní kódu, tím jsem dokázal, ţe probíhá komunikace. 

 

Obrázek 41. Analýza posílaní kódu 

Nejjednodušším způsobem, jak tento problém vyřešit bylo pouţít zpoţdění, protoţe 

Simatic programově dříve poslal načtená data kamerou z datového pole (stará data) do 

Ventury, neţ se stihly nově načtené data zapsat do datového pole. 

 

Obrázek 42. Blok pro posílání dat ze Simaticu se zpožděním 
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Nemuseli jsme vymýšlet ţádný nový blok nebo funkci se zpoţděním, ale stačilo 

pouţít stejný blok a jen vyplnit kolonku pro zpoţdění, která je uţ standardně přítomna 

v tomto bloku na 750 ms, viz Obrázek 42. Blok pro posílání dat ze Simaticu se zpožděním, 

data jsou potom čteny se zpoţděním viz Obrázek 43. Analýza posílání dat se zpožděním. 

Signál „ready to run“ říká, ţe se data mají vyslat, „send done“ říká, ţe data byly odeslány a 

signál „data“ je prvním bytem poslaných dat od Simaticu do Ventury. 

 

 

 

Obrázek 43. Analýza posílání dat se zpožděním 

Dalším problémem bylo, ţe v některých případech Ventura nepřijme posílaný kód od 

Simaticu, který byl přečten kamerou, a v takovém případě se na monitoru zobrazí chybové 

hlášení, ţe nebyl přečten kód. Pomocí analyzátoru vstupních a výstupních signálů jsem si 

ověřil, jestli opravdu došlo k načtení kódu kamerou, jeho uloţení v Simaticu a poslání do 

Ventury, viz Obrázek 44. Analýza posílání dat mezi kamerou a Venturou.   

 

Obrázek 44. Analýza posílání dat mezi kamerou a Venturou 

Zpoţdění 
Posílaná 

data 
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Signál „trigger“ je příkazem pro kameru, ţe má začít číst kód z etikety, tento signál 

je dán zmáčknutím tlačítka operátorem na ovládacím panelu, „data received“ je prvním 

bytem přijatých dat v Simaticu z kamery. „Send done camera“ je signál, který říká, ţe data 

z kamery byly přijaty do Simaticu, „ready to send“ je signálem, který říká, ţe se mají data 

ze Simaticu poslat do Ventury, „data send“ je prvním bytem posílaných dat ze Simaticu do 

Ventury, „send done“ je signál říkající, ţe data byly do Ventury odeslány. Signály jsem 

popsal v posloupnosti, jak na sebe navazují, aby byl jasný postup přenosu dat mezi 

kamerou a Venturou. 

Tyto úkony na straně Simaticu proběhnou v pořádku, tzn., ţe chyba je na straně 

Ventury, která v některých případech nedokáţe zachytit posílaný kód a vyhodnocuje 

měření jako špatné. Komunikace funguje následovně: Ventura jako master stanice neustále  

posílá ţádost Simaticu na kód a ten jako slave stanice musí odpovídat, a to tak, ţe posílá 

pole znaků ve tvaru „*****“, do té doby, neţ kamera načte kód a pak jej pošle do Ventury 

a ta jej přijme. 

 

Obrázek 45. Část programu 

Data 

received 

Ventura 

Aktuální 

krok 

Další 

krok 
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Nedokáţu přesně vysvětlit, z jakého důvodu Ventura někdy přijme a někdy nepřijme 

posílaný kód ze Simaticu, ale je důleţité tento stav ošetřit, aby pokud moţno Ventura vţdy 

přijala kód posílaný ze Simaticu. Myslím si, ţe by to mohlo být způsobeno tím, ţe se 

cyklus přijetí kódu u Ventury a cyklus odeslání kódu ze Simaticu nesejdou v tom správném 

okamţiku a tím nedojde na straně Ventury k přijetí dat. 

Tento problém jsme vyřešili pouţitím cyklického posílání načteného kódu ze 

Simaticu do Ventury, tzn., ţe Simatic posílá pořád dokola kód, který načetla kamera a aţ 

jej Ventura přijme, tak přestane s posíláním. Programově je to vyřešeno tak, ţe program 

nepřejde z kroku, kde se posílá přečtený kód ze Simaticu do Ventury, do dalšího kroku 

dříve, neţ je nastaven bit „data received Ventura“ do logické jedničky. Na Obrázek 45. 

Část programu, je vidět blok z programu Simaticu, kde se čeká, aţ bude bit „data received 

Ventura“ nastaven do logické jedničky, aby se mohlo pokračovat ve vykonávání programu. 
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6 Závěr 

  Tématem mé diplomové práce bylo analyzovat poruchové stavy vybraných 

automatických linek v podniku Continental a navrhnout jejich řešení. Za tímto účelem 

jsem nejprve popsal technické a softwarové prostředky, které jsem později při řešení těchto 

problémů vyuţil.  

Nejprve jsem se zabýval řídicím systémem výrobních linek PLC Simatic, uvedl jsem 

jeho rozdělení a popsal jeho softwarové prostředí STEP 7, které slouţí k tvorbě programu a 

definoval jsem jeho diagnostické funkce, abych je mohl vyuţít pro pozdější analýzu a 

řešení problémů. V dalším bodě jsem se zabýval analyzátorem PLC signálů AutoSpy, který 

generuje názornější výstup neţ diagnostické funkce, neboť na rozdíl od nich dokáţe 

zobrazit hodnoty proměnných v časové posloupnosti. Naznačil jsem moţnosti propojení 

s PLC a poté se detailněji zaobíral jeho moţným vyuţitím. 

Dalším technickým prostředkem, kterým jsem se zabýval, byla Profibus sběrnice. 

Tuto problematiku jsem rozdělil na dvě části, v jedné jsem popsal typy protokolů 

pouţívaných v tomto zařízení, ve druhé pak vlastnosti a moţnosti přenosových technologií. 

Dále jsem řešil oblast Profibus analyzátoru, konkrétně Profitrace 2, který slouţí ke 

sledování stavu Profibus sítě a definoval jsem jeho funkce. 

V praktické části diplomové práce jsem se zabýval analýzou a realizací řešení 

problémů na vybraných výrobních linkách. Celkem jsem řešil závady na třech různých 

zařízeních. První problém, kterým jsem se zabýval, se vyskytl na lince Pressfit konektorů 

John Deere, kde jsou tyto konektory lisovány na desku plošných spojů. Pouţitím Profibus 

analyzátoru jsem zjistil, ţe problém špatného chodu procesu na tomto zařízení byl 

způsoben nefunkčním modulem vzdálených vstupů a výstupů BC3100, který je v Profibus 

síti zapojen mezi PLC a senzory hlídající přítomnost konektorů na DPS a v loţi. Tím, ţe 

byl modul nefunkční, nemělo PLC informaci od senzorů a tudíţ nemohl začít proces 

zalisování konektorů. Po výměně modulu uţ celý proces proběhl bez komplikací. 

Druhá závada se vyskytla na výrobním zařízení předmontáţe, které je součástí 

výrobní linky Ford V36Key. Problém u tohoto zařízení spočíval v tom, ţe k montáţi byly 

pouštěny přes vstupní vizuální kontrolu také špatné kusy. Pouţil jsem analyzátor vstupních 

a výstupních signálů PLC a zjistil jsem, ţe PLC má zpoţděnou informaci o výsledku 
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vizuální kontroly. Řešením bylo vloţit do programu PLC blok se zpoţděním čtení 

výsledku kamer, celý proces pak uţ fungoval správně.  

Poslední problém, který jsem řešil, vznikl přidáním kamery a změnou programu 

v PLC Simatic na výrobním zařízení konečné montáţe John Deere. První úpravou, kterou 

jsem provedl, byla výměna procesorové jednotky PLC z důvodu nedostatku paměti na 

upravený program. Druhým krokem byla instalace kamery do správné polohy, aby 

dokázala přečíst kódy ze všech pěti variant výrobků. Poslední úpravou bylo za pouţití 

analyzátoru vstupních a výstupních signálů PLC přidání zpoţdění do části programu, kde 

je nastavována komunikace mezi řídicím počítačem a Simaticem, protoţe ten posílal 

řídicímu počítači kód přečtený kamerou zpoţděný o jeden krok. 

Díky pochopení výrobních procesů v podniku a prostudování vlastností technických 

a softwarových prostředků slouţících k řízení a analýze těchto procesů jsem byl schopen 

nalézt problémy a navrhnout a realizovat jejich řešení tak, aby odstávka automatických 

linek byla co nejkratší a další výpadky tohoto zařízení uţ v optimálním případě 

nenastávaly. 
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