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ovládaného pomocí PLC i prostřednictvím v/v karty v PC. V úvodu je uvedena struktura 

regulačního obvodu a řízení v polohové i rychlostní smyčce. Následně byly stanoveny vhodné 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

Symbol Název Jednotka 

I Elektrický proud [mA] 

M Moment [N · m] 

P Počet pulsů [-] 

U Elektrické napětí [V] 

f Kmitočet [Hz] 

i Převodový poměr [-] 

n Otáčky [min
-1

] 

s Skluz [-] 

t Čas [s] 

cos ϕ Účiník [-] 

ε Úhlové zrychlení [° · s-2
], [rad · s-2

] 

η Účinnost [-] 

ϕ Úhel [°] 

ω Úhlová rychlost [° · s-1
], [rad · s-1

] 

 

Zkratky 

AI analogový vstup 

AO analogový výstup 

ASCI tabulka znaků 

C označení zemnící svorky 

CCW signál, vyjadřující otáčení proti směru hodinových ručiček (counter-clockwise) 

CW signál, vyjadřující otáčení po směru hodinových ručiček (clockwise) 

EMC elektromagnetická kompatibilita 

GUI grafické uživatelské rozhraní 

HTL logika s vysokou napěťovou úrovní 

IRC inkrementální senzor 

ISP rozhraní pro programování mikrokontrolérů 

PC osobní počítač 

PCI počítačová sběrnice 

PI proporcionálně integrační regulátor 
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PID proporcionálně integračně derivační regulátor 

PLC programovatelný logický automat 

PR blok vyhodnocení polohy rotoru 

PWM pulzně šířková modulace 

TTL tranzistorová logika s napěťovými úrovněmi 0V a 5V 

v/v vstupně/výstupní 

X označení vstupní svorky 

Y označení výstupní svorky 
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1. Úvod 

V současné době mají elektromotory v průmyslu své nezastupitelné místo. 

Nejrozšířenějším druhem střídavých motorů je asynchronní motor. Mezi jeho přednosti patří 

nízké požadavky na údržbu a příznivá pořizovací cena, které jsou mnohdy směrodatné pro 

jeho nasazení v konkrétní aplikaci.  V mnoha případech běžného provozu není vyžadována 

regulace otáček, tudíž je motor s výkonem do 3 kW připojen přímo k napájecí síti. 

Asynchronní motory jsou součástí většiny průmyslových zařízení používaných v široké škále 

průmyslového odvětví. Slouží jako pohonná jednotka dopravníků, ventilátorů, čerpadel, 

obráběcích strojů a mnoho různých dalších zařízení. 

2. Zadání a cíl diplomového projektu 

V tomto oddílu je představeno téma této práce, uvedeny požadavky spojené s realizací 

modelu, možnosti a funkce aplikace ovládání a cíl projektu, který má být dosažen.  

2.1 Téma práce a její popis 

Téma: Laboratorní modul asynchronního pohonu 

Popis úkolu: 

Pro asynchronní pohon v laboratoři navrhněte a realizujte řídicí jednotku s možností 

ovládaní pomocí PLC i prostřednictvím v/v karty z počítače. Řešení bude obsahovat tvorbu 

programu pro PLC a uživatelskou aplikaci pro ovládání z PC. Uveďte podrobné schéma 

zapojení všech použitých prvků. 

2.2 Požadavkový list 

 Požadavek 

1 Možnost ovládání z PLC i v/v karty v PC 

2 Instalace komponentů s ohledem na jejich bezpečnost 

3 Možnost okamžitého zastavení pohonu při poruše 

4 Zobrazení polohy a rychlosti pohonu 

Tabulka 2.2.1 Požadavky laboratorního modelu 
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2.3 Cíl diplomového projektu 

Cílem diplomového projektu je navržení technického řešení laboratorního modulu 

s asynchronním pohonem, který bude možno ovládat pomocí PLC a také v/v kartou v PC. 

Bude vytvořen návrh zapojení všech použitých komponentů a následná realizace tohoto 

zapojení s ohledem na dodržení požadované bezpečnosti. Pro možnost ovládání pohonu bude 

vytvořen řídicí program pro PLC a uživatelská aplikace pro PC. 

3.  Analýza problematiky 

V této části je uvedena základní skladba elektrického regulačního pohonu, popsán princip 

použité pohonné jednotky, funkce kaskádní regulace a v neposlední řadě, též druhy rotačních 

senzoru pro zpětnou vazbu. Dále jsou stanoveny vhodné parametry nadřazeného řídicího 

systému. 

3.1 Struktura regulačního pohonu 

Elektrický pohon je tvořen regulačním obvodem, přičemž regulátor vyhodnocuje 

odchylku mezi žádanou a skutečnou hodnotou regulované veličiny. Výstupem je řídicí signál, 

který vstupuje do akčního členu - měniče. Měnič napájí elektromotor spojený přes 

převodovku s pracovním mechanismem. 

 

Obr. 3.1.1. Blokové schéma elektrického regulačního pohonu [1] 

 

ŘÍDICÍ SYSTÉM 

(REGULÁTOR) 
AKČNÍ ČLEN 

(MĚNIČ) 
MOTOR PŘEVOD 
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MECHANISMUS 

JIŠTENÍ 

 

VÝKONOVÝ 

SPÍNAČ 

NAPÁJENÍ 

SNÍMAČ 
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Měnič je napájen z jednofázové nebo třífázové soustavy, přičemž musí být doplněn 

přídavnými spínacími a ochrannými prvky, jako je stykač, jistič, tepelné relé atd.  

Pro získání skutečné hodnoty regulované veličiny, kterou je nejčastěji poloha a rychlost 

pohonu, je zapotřebí instalace snímače otáček. Umístění tohoto snímače na fyzickém zařízení 

závisí na tom, zda chceme znát polohu, případně rychlost, elektromotoru nebo pracovního 

mechanismu. 

Volba řídicího systému je závislá na způsobu použití pohonu, resp. požadavku na 

dynamiku regulované veličiny. Pokud je řízena např. teplota v místnosti a motor slouží pro 

pohon ventilátoru, dochází vlivem velké časové konstanty procesu k pozvolné změně teploty, 

která nevyžaduje časté vzorkování. Takové procesy je možné bez problémů řídit pomocí PLC. 

Při řízení rychle se měnících regulovaných veličin (např. elektrické systémy) již rychlost PLC 

není vyhovující, a proto jsou nahrazeny signálovými procesory a speciálními měřícími 

kartami. 

3.2 Asynchronní motor 

Asynchronní motor je točivý elektrický stroj napájený střídavým proudem a složený ze 

statoru a rotoru. Stator motoru je svým vinutím připojen na zdroj střídavého proudu a rotor 

(kotva) se spojen nakrátko. Základem činnosti asynchronního motoru je vytvoření točivého 

magnetického pole, které vznikne průchodem střídavého trojfázového proudu vinutím statoru. 

Toto magnetické pole indukuje v rotoru napětí a vzniklý proud vyvolává sílu otáčející 

rotorem. Tyto motory se také označují jako indukční [28]. 

Konstrukce: 

Stator tvoří pevnou část motoru, což je skelet motoru a statorové plechy s vinutím. 

Rotor (neboli kotva) je taktéž tvořen plechy s drážkami, v nichž jsou vloženy mosazné 

tyče. Pokud jsou tyče na koncích spojeny nakrátko obručemi, má tento motor označení 

s kotvou nakrátko. Pokud je místo tyčí izolované trojfázové vinutí a rotor má sběrné kroužky, 

jedná se o kroužkovou kotvu. 

Při spouštění motorů s kotvou nakrátko dochází, zvláště pak u větších výkonů, 

k proudovému rázu nárůstem záběrového proudu až 8krát. Snížením záběrového proudu lze 

docílit například použitím přepínače hvězda – trojúhelník. 
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Na rozdíl od stejnosměrných motorů nemají komutátor, u něhož by docházelo 

k opotřebení. Vyznačují se tedy vysokou spolehlivostí v provozu, odolností, přetížitelností a 

nevyžadují žádnou zvláštní obsluhu a údržbu. Vyrábí se v širokém rozsahu výkonů: od 

několika desítek wattů až do řádu desítek MW. Asynchronní motor nakrátko je díky své 

konstrukční jednoduchosti a odolnosti nejužívanějším motorem.  

Momentová charakteristika zobrazena na Obr. 3.2.1 vyjadřuje závislost momentu na 

otáčkách asynchronního motoru. Mezi významné body charakteristiky lze zařadit počátek 

průběhu, kdy otáčky jsou nulové, motor vytváří záběrový moment Mz a vinutím statoru 

prochází proud I, který je několikrát větší než jmenovitý proud. Při dlouhodobějším trvání 

tohoto stavu může dojít vlivem velkých ztrát ke zničení motoru. Běží-li motor bez zatížení 

(naprázdno), jeho otáčky se blíží synchronním ns a rozdíl mezi nimi je způsoben skluzem s. 

Výkon na hřídeli však není velký. 

Při maximálním momentu (Mmax) je získán největší výkon motoru. Tento bod křivky se 

nazývá bod zvratu a dělí charakteristiku na dvě části. Od synchronních otáček po bod zvratu 

je stabilní oblast. Dojde-li ke zvětšení zatížení motoru, sníží se otáčky, ale zároveň zvedne 

moment, který bude mít stabilizační účinek. Zbylá část charakteristiky je nestabilní, protože 

snížením otáček vlivem zatížení klesá moment.  

 

Obr. 3.2.1 Momentová charakteristika asynchronního motoru 

ns n nN 

M 

I 

M, I 

Mz 

0 

Mmax 

MN 

Nestabilní oblast  Stabilní oblast  
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3.3 Snímače rychlosti a polohy 

Jedním ze způsobů, jak měřit úhlovou rychlost, je použití stejnosměrného 

tachogenerátoru (tachodynama), jenž svojí konstrukcí odpovídá stejnosměrnému motoru 

s permanentními magnety (Obr. 3.3.1). Při otáčení rotoru je odváděno přes kartáče 

z komutátoru stejnosměrné napětí, které je úměrné otáčkám. 

 

Obr. 3.3.1 Tachodynamo [20] 

Rychlost lze vyhodnotit také pomocí snímače polohy. Frekvence výstupních pulsů 

jednoho kanálu senzoru je úměrná rychlosti otáčení. Pokud máme v programu informaci 

pouze o počtu načtených pulsů, lze jejich rozdílem během jednoho cyklu měření a následným 

podílem časového intervalu měření získat rovněž rychlost. 

Snímače polohy, které mohou využívat různé fyzikální principy, dělíme na senzory 

relativní, které při odpojení napájení ztrácí informaci o poloze, a absolutní, schopné zjistit 

aktuální polohu při výpadku napájení. 

Optický snímač je v podstatě založen na principu světelné závory. Je složen ze světelného 

zdroje, přijímače a kódového kotouče. V kotouči jsou otvory, přes něž při správném natočení 

proniká světlo ze zdroje na přijímač. Výstupním signálem je sled impulsů, způsobených 

rychlým střídáním otvorů a stínění na kotouči. Optické senzory lze dále rozdělit na relativní 

(inkrementální) a absolutní.  
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        U inkrementálních senzorů (IRC) je 

přijímací část tvořena dvěma fotosnímači, 

které jsou vzájemně posunuty o čtvrtinu 

clonkového intervalu (Obr. 3.3.2). 

Elektrickým signálem, jenž vytváří 

fotosnímače vlivem otáčení kotouče, jsou dvě 

posloupnosti pulsů. Posun těchto dvou kanálů 

je roven polovině pulsu. Na optickém disku je 

ještě jeden otvor, vytvářející referenční kanál. 

Použitím kvadraturního kodéru lze z kanálů 

stanovit směr a rychlost otáčení. Obr. 3.3.2 Princip IRC [11] 

Princip absolutních snímačů je obdobný jako u IRC, avšak tyto senzory poskytují úplnou 

informaci o poloze, kterou lze zjistit i při výpadku napájení. Optický kotouč neobsahuje dvě 

vzájemně posunuté soustavy štěrbin, nýbrž rozdělení segmentů je kódované [11] a výsledná 

poloha je charakterizována n-bitovým číslem. 

Existují i snímače polohy založené na jiných fyzikálních principech než jsou optické. 

Příkladem je magnetický senzor, jehož základem je zmagnetizovaný disk a dvě Hallovy sondy 

(Obr. 3.3.3). Výstupem jsou dva vzájemně posunuté sinusové signály, které se pomocí 

zesilovačů a tvarovačů upraví na obdélníkové pulsy. Pro další zpracování signálů je možné 

opětovné použití kvadraturního kodéru.  

 

Obr. 3.3.3 Princip magnetického senzoru polohy [2] 

3.4 Kaskádní regulace 

Jedná se o hierarchické řízení složené z vnějších a vnitřních regulačních smyček (Obr. 

3.4.1).  Touto regulací lze docílit výrazné zlepšení kvality regulačního procesu. 
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vpřed vzad 

směr 

pulsy 

vpřed vzad 

CCW 

CW 

vpřed vzad 

A 

B 

 

Obr. 3.4.1 Schéma kaskádní regulace 

Obvod je složen z proudové smyčky (příp. momentové smyčky) s regulátorem proudu, 

který chrání měnič a motor před přetížením. Při použití střídavého pohonu je ve vnitřní 

smyčce regulován kromě proudu ještě fázový posun nebo kmitočet [3].  Proudová smyčka je 

implementována v měniči. Rychlostní smyčka obsahuje regulátor (většinou typu PI), který 

zpracovává odchylku žádané rychlosti z nadřazené smyčky a hodnotu z inkrementálního 

snímače. Signály A a B jsou blokem polohy rotoru (PR) převedeny na skutečnou polohu 

motoru. Informaci o rychlosti pohonu lze získat její derivací, která je numericky vypočtena 

jako podíl rozdílu polohy za daný časový úsek. Vstupem vnější polohové regulační smyčky je 

žádaná poloha, která je porovnávána se skutečnou.  

Dynamika do sebe vkládaných regulačních smyček postupně od vnější smyčky směrem 

dovnitř narůstá, požadovaná přesnost naopak klesá. Pro regulaci polohy je zapotřebí vysoké 

rozlišení číslicových signálů s malou vzorkovací periodou, pro proudovou smyčku však stačí 

informace s rozlišením několika bitů a periodou vzorkování v řádu ms [3].  

Pro polohovou a rychlostní regulaci střídavých pohonů jsou měniče vybaveny vstupy, jež 

umožňují připojení signálů ze zpětné vazby, tvořené inkrementálním snímačem. Měniče 

umožňují 3 druhy módu vstupního pulzního signálu (viz. Obr. 3.4.2): pulsy a směr, CW a 

CCW pulsy a sérii dvou pulzních signálů, vzájemně fázově posunutých o 90°
 (viz. Tab. 3.4.1). 

Počet přijatých pulsů odpovídá dosažené poloze a frekvence pulsů udává rychlost pohonu. 

směr + pulsy CW + CCW pulsy fáze A + fáze B  

   

Tab. 3.4.1 Druhy vstupních puzlních signálů 

 

ωž 

ωsk 

ϕž 

ϕsk 

Dϕ Dω DI Iž 

Isk 

RI PWM Rω Rϕ 

PR 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  LUDĚK ADAMEC 

- 12 - 

Výrobcem měničů s možností polohového a rychlostního řízení je např. firma Nord [18] 

nebo Yaskawa [22]. 

Pro řízení asynchronního motoru byl použit stávající měnič dostupný na katedře, který 

však neobsahuje již zmíněné impulsní vstupy. Kvůli absenci vstupů nelze provést polohovou 

a rychlostní regulaci, nýbrž pouze otevřené řízení (ovládání).  

3.5 Stanovení parametrů nadřazeného řídicího systému 

Pro práci s měničem je zapotřebí minimálně 5 digitálních signálů, kterými bude ovládán 

směr pohybu motoru a stanovení předdefinované rychlosti. Plynulou změnu otáček motoru lze 

docílit přivedením proměnného signálu (napěťový nebo proudový) na analogový vstup 

měniče. Pro zjištění polohy rotoru motoru je použit inkrementální snímač. Jeho výstupem je 

sled impulsů, které svojí frekvencí odpovídají rychlosti otáčení motoru. Pro zpracování 

informace z IRC musí být využity rychlé čítače, případně vstupy určené přímo pro připojení 

enkodérů. 

Níže je uveden výčet vlastností definující požadavky pro nadřazený řídicí systém. 

Parametry PLC: 

- možnost zpracování signálu z jednoho IRC, případně vložení přídavného modulu 

specializovaného pro příjem informací z enkodéru; Úroveň výstupních signálů 

v rozsahu 0 ¸ 24 V,  

- připojení analogových vstupních a výstupních signálů. Možnost volby rozsahu 

analogových kanálů mezi 0¸5V a 0¸10V; 2 vstupní kanály a jeden výstupní kanál, 

- dostatečný počet digitálních vstupů a výstupů; 5 digitálních výstupů pro ovládání 

směru a předdefinované rychlosti motoru; Minimálně 12 digitálních vstupů 

umožňující ovládání z PLC i prostřednictvím v/v karty; Oddělení vstupů a výstupů 

integrovanými optočleny pro možnou změnu logické úrovně připojeného signálu, 

- zachování požadované dynamiku systému dostatečně rychlým zpracováním 

informací.  

Parametry karty: 

- poskytnutí pěti digitálních signálů pro definování směru a předvolené rychlosti, 
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- použití jednoho analogového výstupního kanálu, jehož hodnotou lze plynule nastavit 

otáčky motoru; Rozsah napěťového výstupu může být v 0 ¸ 5V nebo 0 ¸ 10V, 

- speciální vstupy pro přímé připojení signálu z inkrementálního snímače, 

- minimální pracovní frekvence pro inkrementální snímače 200 kHz, 

- způsob připojení karty k PC (doporučený způsob připojení pomocí PCI slotu), 

- podpora knihoven pro práci v programovém prostředí. 

4. Použité komponenty 

V této kapitole jsou uvedeny všechny komponenty použité pro realizaci laboratorního 

modulu asynchronního motoru spolu s jejich základními vlastnostmi a parametry. Z již 

zmíněné hlavní struktury elektrického regulačního pohonu se jedná o pohonnou jednotku, 

frekvenční měnič, PLC a v/v kartu. 

4.1 Motor 

Pohonná jednotka se skládá z asynchronního motoru a přídavné převodovky zakončené 

ramenem s možností instalace zátěže nebo případného napojení na pracovní mechanismus. 

 

Obr. 4.1.1 Pohled na celkové uspořádání pohonné jednotky 
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Pohon je tvořen 3fázovým čtyřpólovým asynchronním motorem s kotvou nakrátko, 

osovou výškou 80 mm a hliníkovou kostrou. Přírubové provedení umožňuje instalaci k 

přídavné převodovce. Typ použitého asynchronního motoru (Obr. 4.1.2) a jeho parametry 

jsou uvedeny v následující tabulce [14]. 

Výrobce: Siemens s.r.o. Distributor: Elprim-tech s.r.o. 

Typ: 1LA7080-4AA12-Z Napájecí napětí: Y/Δ  400/230V 50Hz 

Jmenovitý výkon: 0,55 kW Otáčky: 1395 min
-1

 

Účinnost η: 67 % Účiník cos ϕ: 0,82 

Jmen. proud při 400V: 1,45 A Jmenovitý moment: 3,7 Nm 

Tab. 4.1.1 Parametry elektromotoru 

    

       

Obr. 4.1.2 Asynchronní motor s přírubovým uchycením [24] 

  Motor je vybaven přídavnými prvky, které zvyšují stupeň jeho využití v praxi. Jedním 

z prvků je elektromagnetická brzda 2LM8, zajišťující udržení klidové pozice motoru (Obr. 

4.1.3). Jedná se o pružinovou jednodiskovou brzdu se dvěma třecími plochami na rotoru 

brzdy. Není-li na cívku přivedeno napětí, je rotor brzdy sevřen diskem a třecí deskou. 

Uvolnění rotoru je dosaženo přivedením stejnosměrného napájecího napětí o velikosti 24 V. 

Proudový odběr brzdy muže dosáhnout štítkové hodnoty 1A.  
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1. Disk brzdy 

2. Tlačná pružina 

3. Axiálně volný rotor 

4. Náboj 

5. Hřídel 

6. Třecí deska 

7. Solenoidová cívka 

Obr. 4.1.3 Elektromagnetická brzda 2LM8 [24] 

Dalším zabudovaným prvkem je inkrementální snímač otáček 1XP8 001-1 [26] (Obr. 

4.1.4). Z obrázku je patrné umístění snímače a spojení s rotorem motoru. Úroveň výstupní 

impulsů odpovídá HTL logice a jejich počet na otáčku je 1024. Následující tabulka udává 

základní parametry snímače. 

Vstupní napětí +10 V až +30 V 

Výstupní proud naprázdno 200 mA 

Výstupní proud při zatížení 100 mA 

Počet impulsů na otáčku 1024 

Výstupy Kanál A, B, invertované A, B, nulový impuls 

a invertovaný nulový impuls 

Přípustný kmitočet 160 kHz 

Přípustné otáčky 9000 min
-1 

Tab. 4.1.2 Parametry snímače 1XP8 001-1 

Je-li elektromotor napájen z měniče kmitočtu a je využíván při nízkých otáčkách, dochází 

ke značnému zahřívání motoru. Integrovaný ventilátor není schopen při nízkých otáčkách 

dostatečně chladit, a může tak dojít ke zničení motoru. Proto se doporučuje použití externí 

ventilace. Rychleji odvede teplo z hliníkové kostry motoru a při otáčkách výrazně vyšších než 

synchronní otáčky dojde k omezení celkové hlučnosti motoru. Ventilátor je jednofázový 

s výkonem 21 W.   
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Obr. 4.1.4 Snímač otáček 1XP8 001-1 a jeho umístění v pohonu [24] 

Otáčky motoru jsou redukovány převodovkou (Obr. 4.1.5) s převodovým poměrem 

i=52,6 od výrobce TOS ZNOJMO s typovým označením MTC 33A-71-130 [27]. 

 

Obr. 4.1.5 Přídavná převodovka 

4.2 Frekvenční měnič 

Jako akční člen je použit frekvenční měnič výrobce Mitsubishi s označením FR-E520S-

0.4K [17] (Obr. 4.2.1), má vstupní jednofázové napájení a je možné jej použít pro motory do 

výkonu 0,4 kW se jmenovitým proudem 2,5 A. Výstupní frekvence se pohybuje v rozsahu 0,5 

až 120 Hz s možností volby Soft-PWM modulace, přičemž umožňuje dva režimy řízení: 

skalární (U/f = konst.) a vektorové s funkcí samonastavení dat motoru. Měnič obsahuje 

rozhraní RS-485, pomocí něhož lze přes programovací kabel navázat komunikaci s PC. 

Rozhraní může být využito pro připojení parametrizační jednotky, díky které můžeme ručně 

snadno editovat všechny parametry měniče.    
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Parametry: 

Výkon použitého motoru:  

0,4 kW 

Vstup: 

Napětí: jednofázové 200 až 240 V / 50 Hz 

Příkon: 1,5 kVA 

Výstup: 

Napětí: 3fázové 200 až 240 V / 50 Hz 

Proud: 2,5 A   

Výkon: 1 kVA 

Obr. 4.2.1 Frekvenční měnič FR-E520S-0.4 [24]  

Pro zadávání požadované frekvence je možné využít analogový napěťový vstup 0 ¸ 5V 

případně proudový 4 ¸ 20 mA. Nechybí zde diskrétní řídicí vstupy, kterými lze vybrat 

přednastavenou frekvenci. Pro rozběh motoru však nestačí stanovit frekvenci motoru, nýbrž 

zvolit směr otáčení aktivací signálů STF nebo STR. O stavu měniče získáme informaci z 2 

programovatelných výstupů se strukturou otevřeného kolektoru a reléovým výstupem 

určeným pro alarmy. V měniči je také implementována funkce PID regulátoru. Propojení 

nadřazené řídicí jednotky (PLC, PC) a měniče lze docílit pomocí sériové linky RS-485, 

případně použitím některé z externě dodávaných komunikačních karet jako např. Profibus, 

CANopen nebo DeviceNet. 

Obr. 4.2.2 znázorňuje strukturu požitého měniče. 
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Obr. 4.2.2 Vnitřní bloková struktura frekvenčního měnič 

4.3 PLC 

Jako nadřazený řídicí systém měniče je zvoleno PLC značky Koyo Electronics typu 

Direct&Logic 06 s typovým označením D0-06DD1 [13] (Obr. 4.3.1) dodávaný distributorem 

Automation Direct. Tento kompaktní modulární průmyslový automat má standardně 20 

vstupů a 16 výstupů, ale může být rozšířen až na 100 binárních vstupů/výstupů. Díky 

modularitě je možné PLC rozšířit o tranzistorové i reléové binární vstupy/výstupy, analogové 

vstupy/výstupy, moduly pro měření teploty, rychlé čítače, komunikační moduly pro 

ETHERNET, PROFIBUS a DeviceNET, dále o paměťový modul, či zobrazovací displej. 

Program je psán v liniových diagramech pomocí softwaru DirectSOFT 5. Díky dvěma 
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komunikačním portům je možné moduly spojovat do sítí. Komunikace probíhá 

prostřednictvím protokolů MODBUS RTU a DirectNET, a to jak slave, tak i master. Více 

informací je možné zjistit z manuálů produktu na stránkách výrobce [13]. 

 

Obr. 4.3.1 PLC Mitsubishi DirectLOGIC 06 [24] 

Přídavné moduly PLC 

Rychlý čítačový modul H0-CTRIO [21] 

Tento modul je použit pro vyhodnocení pulzních signálů z inkrementálního snímače 

umístěného na hřídeli rotoru motoru. Má 4 pulzní vstupy s možností použití do frekvence 100 

kHz a dva izolované výstupy. Napětí vstupů je v rozsahu 9 až 30 V s maximálním proudem 

12 mA. Vstupní informací pro čítač je posloupnost pulsů z kanálu A a B. 

 

Modul obsahuje šest LED diod, které indikují 

uživateli svůj stav. ERR signalizuje výskyt chyby, OK 

znamená správný provoz a ostatní LED indikují 

vstupní, případně výstupní signál. 

Pro nastavení modulu H0-CTRIO je použit 

speciální nástroj CTRIO Workbench. S tímto 

nástrojem lze pracovat v offline režimu, kdy PLC je 

v módu ladění. Nástroj nabízí výběr z několika funkcí 

pro vstupy čítače, volbu výstupu a možnost převodu 

načtených dat na uživatelsky definované jednotky.  Obr. 4.3.2 Modul čítače  

H0-CTRIO [24] 
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Modul analogových vstupů/výstupů F0-4AD2DA-2 [15] 

 

Změnou vstupního analogového signálu měniče 

lze docílit změnu rychlosti otáčení motoru. Pro 

generování potřebného signálu je použit přídavný 

modul F0-4AD2DA-2 (Obr. 4.3.3), který použité 

PLC rozšiřuje o 4 analogové vstupy a 2 analogové 

výstupy. Všechny kanály jsou napěťové 

s rozlišením 12bitů a s možností volby rozsahu 0¸5 

V nebo 0¸10V polohou jumperu na desce. 

Obr. 4.3.3 Modul analogových vstupů 

a výstupů F0-4AD2DA-2 [24] 

 4.4 V/V karta 

Pro ovládání pohonu z PC byla vybrána multifunkční vstupně/výstupní karta MF624 [23] 

(Obr. 4.4.1) od výrobce Humusoft s.r.o. 

 

Obr. 4.4.1 Multifunkční vstupně/výstupní karta MF624 [24] 

Karta obsahuje 8 analogových vstupů a 8 analogových výstupů. Všechny analogové 

kanály mají 14bitové rozlišení s rozsahem ±10 V. Kromě toho má 8 digitálních vstupů a 8 

výstupů s úrovní TTL, 4 čítače/časovače s 32bitovým rozlišením a možnosti práce v módech 

PWM, čítače, případně pro generování pulsů. Dále obsahuje 4 vstupní kanály pro 
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inkrementální snímače v zapojení single ended nebo diferenciálním. Každý kanál má 32bitové 

rozlišení a maximální frekvenci vstupních impulsů 2,5 MHz. Karta je připojena k počítači 

prostřednictvím PCI slotu. Pomocí ovladačů, dodávanými výrobcem, je možné s ní pracovat 

ve Windows a použitím nástroje Real Time Toolbox také v Matlabu. 

5. Návrh zapojení 

V této kapitole je uvedeno blokové schéma řídicí struktury s patřičným popisem, detailní 

schéma zapojení výkonové části pohonu, způsob připojení řídicích svorek frekvenčního 

měniče, PLC a vstupně/výstupní karty. Dále jsou uvedeny přídavné komponenty nutné pro 

spolehlivou a bezpečnou funkci zařízení. Závěrem jsou zmíněny doporučené zásady pro 

konstrukci a realizaci zapojení.  

5.1 Blokové schéma struktury řízení  

Pohonná jednotka (asynchronní motor) je napájena z frekvenčního měniče třífázovým 

napětím s PWM modulací. Frekvence měniče a směr otáčení motoru je nastavován pomocí 5 

digitálních a jednoho analogového vstupu. Tyto signály poskytuje průmyslový automat a 

přídavný analogový modul. Nadřazeným řídicím systémem pro PLC je PC, který posílá a 

přijímá data prostřednictvím vstupně/výstupní karty. Impulsy generované IRC snímačem, 

z kterých je následně získaná informace o poloze rotoru motoru, jsou přivedeny na přídavný 

modul čítače PLC a zároveň na inkrementální vstup karty v PC. Možnost ovládání pohonu 

prostřednictvím PLC i pomocí karty v PC je zajištěna vhodnou strukturou programu v PLC. 

 

Obr. 5.1.1 Schéma řídicí struktury 
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Při měření a kontrole funkčnosti vstupů a výstupů všech prvků bylo zjištěno, že digitální 

výstupy karty v PC, potřebné pro ovládání rychlosti a směru otáčení motoru, jsou nefunkční. 

Bez těchto signálů nebylo možné pomocí karty uvést pohon do provozu. Proto byla zvolena 

náhrada použitím desky s mikrokontrolérem, který poskytne potřebné digitální výstupy, jež 

budou ovládané prostřednictvím poslané datové zprávy přes sériovou linku mikrokontroléru. 

Následovalo stanovení jednoduchého komunikačního protokolu, podle něhož byl 

vytvořen a záhy nahrán do mikrokontroléru program, umožňující ovládání jednotlivých 

digitálních výstupů. Tento protokol předpokládá posílání zprávy se 4 znaky. Úvodním 

znakem je dvojtečka, nastavené diskrétní výstupy reprezentují aktivované bity v jednom bajtu, 

jehož hodnota je vyjádřena v hexadecimálním tvaru, a následuje zakončující znak ENTER. 

 Pro ovládání diskrétních výstupů je zvolen mikrokontrolér rodiny Atmel řady ATMega8 

[12], který se programuje pomocí rozhraní ISP (Obr. 5.1.2). Kromě součástek potřebných pro 

samotnou funkci mikrokontroléru, jako je krystal a diskrétní součástky, je zapojení doplněno 

5V stabilizátorem 7805, obvodem MAX232 zajišťujícím komunikaci s nadřazeným 

systémem, a to změnou úrovně signálu z TTL linky na úroveň sběrnice RS-232 a optočleny, 

nutnými pro změnu TTL úrovně na 24 V logiku, integrovanými v obvodu PC847. 

 Program je napsán v jazyce Basic. Po deklaraci proměnných a inicializaci portů a signálů 

běží program ve smyčce, v které čeká na informaci z rutiny přerušení, zda procesor přijal 

celou zprávu. Je-li zpráva přijata, provede se rutina, která zpracovává přijatá data 

v definovaném tvaru, a nastaví výstupních pět signálů. Po dokončení přerušení se opět 

provádí nekonečná smyčka. 

 

Bližší popis formátu zprávy a významu 

výstupních signálů bude popsán 

v kapitole 7.2. 

Dle schématu uvedeného v příloze byla 

navržena a zhotovena deska plošného 

spoje. 

Obr. 5.1.3 Deska pro ovládání digitálních výstupů 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  LUDĚK ADAMEC 

- 23 - 

5.2 Výkonová část 

Zapojení výkonové větve se odvíjí od doporučeného zapojení měniče uvedeného 

v manuálu [17]. Na Obr. 5.2.1 je uvedeno schéma výkonové části.  

 

Obr. 5.2.1 Schéma zapojení výkonové části 
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 Obvod je doplněn hlavním vypínačem vačkového typu a jednofázovým 10 A jističem 

s vypínací charakteristikou typu B. Dále je použit stykač se střídavou cívkou a čtyřmi 

kontakty. Na zapnutí obvodu upozorňuje zelená signalizace. Před měničem je předřazena 

vstupní tlumivka, která zlepšuje celkový účinník měniče a odrušovací filtr FFR-E520S 14A-

SC1 [16], který zamezí nejen pronikání rušení z rozvodné sítě, ale také vysílání rušení 

vyvolané měničem zpět do ní. 

Cívky motoru je možné, dle údajů na identifikačním štítku, zapojit do hvěždy (Y) nebo 

do trojúhelníka (D). Zapojení do hvězdy se používá při rozběhu motorů s vyšším výkonem, 

kdy je mezi svorkami sdružené napětí sítě a motor tak pracuje s třetinovým výkonem. Zde je 

použito zapojení do trojúhelníka, u něhož jmenovité napětí motoru odpovídá napětí sítě. 

Schéma zapojení statorových cívek a propojení šroubových svorek motoru je znázorněno na 

obrázku 5.2.2. 

 

 

Obr. 5.2.2 Zapojení statorového vinutí motoru [25] 

Kvůli častému rozběhu a brždění pohonu v laboratorních podmínkách se měnič zahřívá, a 

je zapotřebí ho chladit. Část mařené energie odvedené z měniče se na brzdném odporu     

(Obr. 5.2.3) přeměňuje v teplo. Teplý vzduch z chladičů je odváděn pomocí přídavného 24 V 

ventilátoru ven z krabice rozvaděče. PLC je také napájeno jednofázovým střídavým napětím. 

Stejnosměrná brzda, která udržuje polohu pohonu při klidové poloze, je ovládána pomocným 

relé připojeným mezi signál RUN měniče a kladným pólem vnějšího přídavného napájení.  

Taktéž je ovládán i externí venilátor motoru. 

Při vypínání induktivní zátěže, jež je například cívka pomocného relé, může dojít 

ke vzniku vysokého indukčního napětí. To vede za určitých podmínek ke zničení 

elektronických přístrojů v nejbližším okolí součástky nebo k vytvoření napěťového impulsu, 
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který se šíří přes kapacitní vazby a způsobuje poruchy zařízení. Proto jsou spínací prvky 

většinou doplněny odrušovacím prvkem, jehož druh závisí na způsobu použití komponentu. 

K cívce pomocného relé je paralelně připojena nulová dioda, která zabraňuje vzniku 

indukovaného napětí [25]. 

Pro napájení elektromagnetické brzdy a podpůrných obvodů byl použit modulový 

spínaný zdroj s výkonem 100W a výstupním napětím 24 V (Obr.5.2.4), dodávaný společností 

GM Electronic [19]. Z hlediska bezpečnosti je zabudován do rozvaděčové skříně, doplněné 

přídavnou ventilaci.  

 

 

Obr. 5.2.3 Brzdný odpor [24] Obr. 5.2.4 Modul přídavného napájecího zdroje 

 Aby měnič reagoval na vnější řídicí signály místo ovládání přes parametrizační 

jednotku, musí být hodnota parametru Pr. 79 nastavena na 0. Měnič tak přejde do režimu 

externího způsobu ovládání. 

5.3 Řídicí část 

Před návrhem zapojení řídicí části se zaměříme na vnitřní strukturu vstupů a výstupů 

PLC, potřebných pro ovládání pohonu, která bude směrodatná pro způsob připojení řídicích 

signálů k frekvenčnímu měniči a kartě v PC. 
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Binární vstupy: 

 Binární vstupy lze používat pro ovládání PLC zvenčí. Mohou být použity pro nastavování 

binárních výstupů, spouštění časovačů, startování programů, případně jako jeho reset. Vstupy 

jsou opticky oddělené (Obr. 5.3.1), což vyžaduje připojení stejnosměrného napájecího zdroje 

o velikosti 12 – 24 V.  

 Binární vstupy jsou rozděleny do 5 skupin, přičemž v každé jsou 4 vstupy a jedna 

společná zemnící svorka. To snižuje počet potřebných svorek skupiny z 8 na 5. Vstupy 

mohou být použity jako sinking (zemnící) nebo sourcing (zdrojové). Používáme-li vstup jako 

sinking, je pro jeho aktivaci nutné jej připojit na kladný potenciál. Obdobně to platí pro vstup 

typu sourcing, který se aktivuje připojením k nulovému potenciálu. Na Obr. 5.3.2 [13] vidíme 

zapojení jedné skupiny vstupních spínačů. Budeme-li potřebovat více než 4 binární vstupy, 

jednoduše propojíme společné zemnící svorky všech skupin (Obr. 5.3.3). Svorky pro vstupy 

jsou označeny písmenem X a číslem vstupu (př. X1). U společné svorky je označení obdobné 

s rozdílem písmene C. 

 

 

Obr. 5.3.1 Opticky oddělené vstupy [13] Obr. 5.3.2 Zapojení skupiny binárních vstupů  

 

Obr. 5.3.3 Zapojení všech binárních vstupů jako typ sinking [13] 
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 Binární výstupy: 

 Binární výstupy lze použít pro indikaci stavu a ovládání řídicích signálů měničů. Nelze je 

však přímo využít pro spínání pomocného relé, neboť jsou výkonově slabé. Výstupy jsou 

taktéž opticky oddělené (Obr. 5.3.4), což opět vyžaduje externí stejnosměrný napájecí zdroj o 

velikosti 12 – 24 V. 

 Binární výstupy jsou rozděleny do 4 skupin, se stejným složením jako výše uvedené 

vstupy (4 výstupy a 1 společná svorka). Výstupy jsou nyní výhradně použity jako sinking 

(zemnící). To znamená, že pro uzavření smyčky je nutné připojit zátěže na kladný potenciál 

zdroje, jak znázorňuje Obr. 5.3.4. Potřebujeme-li využít všechny binární výstupy, jednoduše 

propojíme společné zemnící svorky všech skupin (Obr. 5.3.5). Svorky pro výstupy jsou 

označeny písmenem Y a číslem výstupu (př. Y1). U společné svorky je opět označení stejné 

jako u vstupů tj. písmenem C. 

  

Obr. 5.3.4 Opticky oddělené výstupy [13] Obr. 5.3.5 Zapojení všech binárních výstupů [13] 

Propojení digitálních výstupů PLC a řídicích vstupů měniče dle struktury na obrázku 

5.1.1 je podmíněno změnou logiky měniče. V továrním nastavení je použita pozitivní logika 

(source). Jelikož výstupy PLC jsou zemnící (sinking), musí být stejná logika použita pro 

digitální vstupy měniče (SINK). Změnu logiky dosáhneme změnou pozice propojovacího 

konektoru, který je umístěn vedle svorkovnice pro řídicí signály (Obr. 5.3.6). 

  

Obr. 5.3.6 Konektor změny logiky měniče [17] Obr. 5.3.7 Připojení nouzového tlačítka 
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Změnou logiky se stala společným potenciálem pro vstupní signály svorka PC, která je 

připojena na kladný pól napájecího zdroje. Aktivací programovatelné svorky MRS dojde 

k zastavení pohonu. Obrázek 5.3.7 znázorňuje připojení tlačítka nouzového zastavení.  

Převod TTL logiky desky s mikrokontrolérem na 24V logiku PLC je zajištěn optočleny 

PC847 integrovanými na desce. Propojení PLC a desky mikrokontroléru jedním z pěti řídicích 

digitálních signálů naznačuje Obr. 5.3.8. 

 

Obr. 5.3.8 Schéma připojení výstupu desky s ATMega8 k digitálnímu vstupu PLC 

Spojení výstupů PLC se vstupy měniče je zobrazeno na následujícím obrázku. Logické 

úrovně signálu obou zařízení jsou shodné, proto není zapotřebí přídavného oddělení.  

  

Obr. 5.3.9 Schéma připojení digitálního výstupu PLC k digitálnímu vstupu měniče 

 Na Obr. 5.3.10 je zobrazeno celkové zapojení řídicí části propojující frekvenční měnič, 

PLC, desku s mikrokontrolérem a vstupně/výstupní kartu. 
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Obr. 5.3.10 Schéma zapojení řídicí části 

 Digitální vstupy PLC jsou ve schématu označeny X a digitální výstupy písmenem Y. 

Ovládání běhu motoru, jak již bylo uvedeno, je možné z PC pomocí karty nebo z PLC 

prostřednictvím ovládacího panelu (Obr. 5.3.11). Výběr módu ovládání je realizován 
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přepínačem připojeným k digitálním vstupům PLC. Stejně tak jsou připojeny přepínače 

definující manuální rychlost a směr otáčení motoru. U analogových signálů PLC je možné 

změnit jejich napěťový rozsah, změnou pozice jumperu na desce přídavného modulu F0-

4AD2DA-2. Analogový výstup AO1 je nastaven na rozsah 0¸10 V, stejně jako analogový 

vstup AI1. Ruční ovládání rychlosti motoru je možné pomocí potenciometru umístěném na 

ovládacím panelu. Jelikož je napájen 5V z karty, je rozsah kanálu AI2 změněn na 0¸5 V. 

Bližší informace o nastavení napěťových rozsahů jednotlivých kanálů jsou uvedeny 

v manuálu modulu [15]. 

Sériová linka pro komunikaci mikrokontroléru s PC je vyvedena a zakončena samicí 

konektoru DP-9. Připojení signálů na piny konektoru je zobrazeno na Obr. 5.3.12. 

 

2 – TxD 

3 – RxD 

5 – GND 

Obr. 5.3.11 Panel pro ruční ovládaní Obr. 5.3.12 Označení pinů konektoru DB-9 [24] 

 Pro získání zpětné informace o poloze (otáčkách) motoru je potřeba přivést signál z IRC 

do karty. Jelikož enkodér je napájen 24 V, přičemž úroveň výstupních pulsů dosahuje tohoto 

napětí, a karta pracuje s TTL logikou, je nutné tyto signály vzájemně opticky oddělit. To 

realizuje blok Optočlen, jehož vnitřní struktura je na Obr. 5.3.13. 

  

Obr. 5.3.13 Schéma zapojení a následná realizace desky s optočleny 
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Při zvyšování otáček motoru dochází ke zkracování doby pulsu. Při návrhu je nutné zjistit 

nejmenší možnou dobou trvání pulsu, od které se odvíjí následný výběr optočlenu. 

Maximální rychlost 24 ot/s , 1024 pulsů na otáčku  →  24 576 pulsů/s 

 Délka jednoho pulsu:   μs40
24576

1
t @=  (5.3.1) 

Podle vzorkovacího teorému je nutné vzorkovat signál minimálně dvojnásobnou 

frekvencí. Z této podmínky lze stanovit minimální šířku pulsu, kterou optočlen ještě bezpečně 

zaznamená, což je 20 μs. Je zvolen optočlen s označením 6N137 [19], jenž je schopen 

detekovat puls o šířce 34 ms. 

B – Up= +10¸30 V 

C – Ua0 = nulový puls 

E – Ua1 = kanál A 

H – Ua2 = kanál B 

K – 0V 

Výrobce enkodéru dodává k senzoru 

kabel s originálním konektorem pro 

připojení k IRC. Tento kabel však 

nebyl k dispozici, proto byly ze 

snímače vyvedeny pouze určité 

signály uvedené na Obr. 5.3.14. Obr. 5.3.14 Rozložení pinů v konektoru IRC [26] 

5.4 Zásady pro konstrukci a realizace zapojení 

Při postupné instalaci komponentů byly brány v úvahu zásady a platné normy spojené 

s návrhem a realizací elektrických zařízení. Tato podkapitola obsahuje souhrn informací 

obsažených v elektrotechnických normách [7], [9]. 

Veškeré komponenty jsou umístěné v rozvaděči, vyhovujícímu normám krytí [8], 

s rozměry 400x80x150 mm. Pro napájecí a signálové kabely ústící do rozvaděče jsou použity 

průchodky, které kabely zafixují a nesníží celkový stupeň krytí. Pro instalaci standardních 

prvků (stykače, jističe) jsou použity nosné lišty. 

Měnič se při provozu zahřívá. Při montáži je instalován na nehořlavý povrch (6 mm 

pertinaxová (materiál kartit) instalační deska slouží nejen jako izolátor, ale také pro snadnou 

montáž) a je kolem něj zachován doporučený volný prostor (viz. Obr. 5.4.1) [17]. Při úplném 

uzavření rozvaděčové skříně dochází při provozu ke zvyšování teploty chladiče měniče, což 

může vést až k jeho zničení. Z tohoto důvodu byla skříň opatřena ventilačními otvory s filtry 
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pro zachycení nečistot a výtlačným ventilátorem umístěným nad chladičem měniče tak, aby 

byl zajištěn co nejúčinnější odvod tepla z měniče. 

V silovém obvodu je použita vstupní tlumivka pro kompenzaci vyšších harmonických 

frekvencí v napájecí síti a také zlepšení účiníku měniče. Pro dodržení EMC norem [9] je na 

vstupní straně použit odrušovací filtr. Mezi motorem a měničem je použito stíněné vedení. 

Tyto prvky spolu s dalšími komponenty jsou uzemněny na jeden společný potenciál. 

Výkonové a řídicí vodiče jsou oddělené, což znamená, že nejsou vedeny paralelně vedle 

sebe nebo v jednom svazku. Řídicí signály karty jsou vyvedeny a dále rozvedeny pomocí 

desky se svorkovnicemi (Obr. 5.4.2). 

 

 

Obr. 5.4.1 Instalace měniče v rozvaděči Obr. 5.4.2 Připojení karty pomocí svorkovnic [24] 

Pro větvení vodičů jsou použity řadové svorky (Obr. 5.4.3) odpovídající standardům a 

v případě havárie lze pohon zastavit nouzovým tlačítkem (Obr. 5.4.4) vyhovujícím normě 

ČSN EN 60204-1 [7]. 

  

Obr. 5.3.4 Nouzové tlačítko [24] Obr. 5.3.4 Ukázka použitých řadových svorek [24] 

1cm 1cm 

10cm 

10cm 

Měnič Měnič 
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 Schémata uvedená v předešlých kapitolách jsou v souladu s normou, popisující 

schematické značení elektrotechnických prvků [10]. Zde je výběr informací 

z elektrotechnických norem [7] potřebných pro konkrétní návrh rozvaděče: 

- zařízení pro odpojení od napájecí sítě - použití hlavního vypínače, 

- ochrana před dotykem živých a neživých částí – ochrana krytem, použití rozvodné 

skříně a průchodek, 

- ochrana při výpadku napájecího napětí – dojde k zastavení pohonu, 

- ochrana proti nadproudům – použití jističe s vypínacím proudem 10A,  

- zařízení nouzového zastavení – STOP tlačítko pro zastavení pohonu, 

- barevné rozlišení světelných návěští – zelená kontrolka signalizující chod zařízení 

(normální stav), 

- použití prvků pro zvýšení celkového stupně ochrany proti vniknutí cizích pevných 

částic a vody (krytí IP) [8]. 

Závěrem této podkapitoly jsou uvedeny obrázky s konečnou koncepcí rozložení prvků 

v rozvaděči.  

 

 

 

Obr. 5.3.5 Rozložení prvků v rozvaděči a pohled na celkové pracoviště 
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6. Program pro PLC 

Kapitola pojednává o práci v programovacím prostředí PLC a způsobu vytvoření 

programu. Dále je uveden postup inicializace přídavných modulů, možnost práce se 

získanými daty a závěrem je zobrazeno liniové schéma programu.  

6.1 Programovací prostředí 

Pro tvorbu programu PLC je použito programovací prostředí DirectSOFT 5. Program je 

tvořen ve formě liniových diagramů, přičemž levá strana zahrnuje kombinace vstupních 

podmínek (kontaktů) a pravá strana obsahuje činnosti, které se v závislosti na nich vykonají 

(viz Obr. 6.3.1). Základním principem programu psaného v liniových diagramech je vykonání 

akce výstupu, ovšem za předpokladu, že jsou splněny podmínky dané různou kombinací 

kontaktů (vstupů). Příkazy, které se mají provést, můžou ukládat hodnoty do paměti, provádět 

matematické operace nebo aktivovat výstupy PLC.  

Před programováním je nutné definovat komunikaci, v jejímž rámci je zvolen použitý 

port, druh PLC a komunikační protokol. Je-li propojeno PLC s PC prostřednictvím 

programovacího kabelu, dojde k vytvoření aktivní komunikace. Vytvořený program je nahrán 

do PLC, přepnutého z módu ladění do režimu RUN. 

 Program běží v nekonečných smyčkách 

(scanech) s definovanou strukturou. V 

jednom cyklu se nejprve načtou hodnoty 

vstupů, data z těchto vstupů program 

zpracovává, upravuje a ukládá. Poté jsou 

nastaveny výstupy PLC (Obr. 6.1.1). 

Programovací prostředí obsahuje 

nástavby, umožňující snadnější práci 

s přídavnými moduly, a nástroje pro 

konfiguraci síťového připojení. 

 

Obr. 6.1.1 Struktura jednoho cyklu PLC [13] 

čtení vstupů 

zápis na výstupy 

Provedení programu 

    načtení dat 

 

 

    uložení dat 
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6.2 Inicializace modulů 

Nejprve bude popsána inicializace analogových kanálů modulu F0-4AD2DA-2. Modul 

obsahuje 4 vstupní a 2 výstupní analogové kanály, z nichž je nutné číst a zapisovat hodnoty.  

Při počátečním nastavení musí být zadány informace o počtu používaných kanálů a 

pozicích pro ukládání a načtení dat, které jsou závislé na poloze modulu ve slotu PLC. 

Následující tabulka stanovuje speciální paměťová místa pro zadané informace. 

Pozice slotu 1 2 3 4 

Počet kanálů V700 V710 V720 V730 

Ukazatel vstupních dat V701 V711 V721 V731 

Ukazatel výstupních dat V702 V712 V722 V732 

Tab. 6.2.1 Pozice speciálních paměťových míst pro analogový modul [15] 

Na Obr. 6.2.1 je uveden blok pro inicializací analogových kanálů. Kontakt SP0 umožní 

provést následující instrukce pouze jednou, a to během prvního cyklu PLC.  

 

Blok LD načte konstantu do 

akumulátoru. Formát konstanty určuje 

počet kanálů a formát dat. Binární formát 

vstupních dat je dán hodnotou 8 v horním 

bajtu konstanty a číslo 4 stanovuje počet 

vstupních kanálů. Dolní bajt konstanty 

definuje binární formát výstupních dat 

(číslem 8) a číslo 2 určuje počet výstupních 

kanálů. Takto zadaná konstanta je uložena 

do buňky pro počet kanálů. Obr. 6.2.1 Inicializace analogových kanálů 

Blokem LDA je načtena osmičková hodnota, jež po uložení do buňky V711 bude 

symbolizovat paměťové místo pro ukládání vstupních dat. Informace z prvního kanálu jsou 

uloženy v buňce V2000, kanál 2 v buňce V2001 atd. Obdobně je tomu při definování výstupů. 

Je načtena hodnota symbolizující pozici první buňky pro ukládání dat z výstupních kanálů. 

Informace z výstupního kanálu 1 se ukládají do V2010 a z kanálu 2 do buňky V2011. 
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Poloha motoru bude prezentována grafem v aplikaci PC. Informaci o poloze je také 

možné zjistit pomocí nástavby CTRIO WorkBench 2 určené pro práci s čítačovým modulem. 

V hlavním okně tohoto nástroje lze spatřit zvolené funkce vstupů a výstupů, dále určit místo 

v paměti pro ukládání jejich hodnot a specifikovat typ použitého PLC. Vstup je definován 

jako kvadraturní čítač (Obr. 6.2.2) s možností výběru druhu výstupních informací (rychlost, 

poloha) a zavedení přepočtu na vlastní jednotky. V programu lze k informaci z IRC 

přistupovat jako k hodnotě uložené ve zvolené paměťové buňce.  

 

Obr. 6.2.2 Ukázka nastavení vstupu čítačového modulu 

6.3 Popis programu 

Program v závislosti na sepnuté kombinaci vstupů nastaví patřičné výstupy. Tyto výstupy 

jsou digitální (pro směr a předdefinovanou rychlost) a analogové (pro plynulé nastavení 

rychlosti). Řídicí logika programu je tvořena různou kombinací kontaktů (digitálních vstupů), 

uvedených v Tab. 6.3.1.  

Význam použitých kontaktů v programu PLC: 

Typ řídicího signálu 
Vstupy 

Výstupy 
Ovládání pomocí karty Ovládání pomocí PLC 

Směr vzad X1 X11 Y11 

Směr vpřed X2 X10 Y17 

Rychlost RH X3 X14 Y16 

Rychlost RM X4 X15 Y15 

Rychlost RL X5 X16 Y14 

Mód ovládání X13 X12 ----- 

Tab. 6.3.1 Význam použitých vstupních a výstupních svorek PLC 

Je-li požadován směr otáčení „vpřed“ s velkou rychlostí, je nutné dle tabulky aktivovat 

dvojici digitálních výstupů Y17 a Y16. Přepínačem na ovládacím panelu si lze vybrat, zda 
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budou signály přivedeny z karty (deska s mikrokontrolérem) nebo z ovládacího panelu. Při 

ovládaní z PLC (sepnutý vstup X12) je nutné pro rozběh motoru aktivovat vstupy X10 a X14. 

Pro plynulé ovládání rychlosti motoru jsou použity analogové výstupy, jejichž 

inicializace byla popsána v podkapitole 6.2. Podle výběru módu ovládaní zvolíme zdroj 

analogového signálu, např. prostřednictvím karty (sepnutý vstup X13). Hodnota prvního 

analogového vstupu, uložena v paměťové buňce V2000, je zkopírována na analogový výstup. 

Je-li zvoleno ovládání z PLC, vstupem je druhý kanál, do něhož je přiváděno napětí 

z potenciometru. Část programu, zabezpečující převod analogového signálu ze vstupu na 

výstup, zobrazuje Obr. 6.3.2.  

 

 

Obr. 6.3.1 Ukázka programu pro výběr 

digitálních výstupů 

Obr. 6.3.2 Sekvence pro převod 

analogových signálů 

  Celý program je ukončen instrukcí END, pomocí které zjistí PLC konec vykonávaného 

cyklu. Výpis programu je uveden v příloze IV. 

7. Tvorba aplikace pro PC 

Kapitola uvádí blokovou strukturu řešení programu pro rychlostní a polohové otevřené 

řízení. Dále obsahuje popis tvorby programu ve vývojovém prostředí Visual Studio a ukázku 

grafické skladby uživatelského okna aplikace.    

7.1 Struktura programu 

Koncepce programu aplikace a posloupnost vykonávaných operací je nastíněna na Obr. 

7.1.1. Po inicializaci v počátku programu lze vybrat typ řízení pohonu, nastavit směr otáčení a 

hodnoty příslušných vstupních parametrů (poloha, rychlost, zrychlení). Vykreslování grafů se 

započne při spuštění aplikace. Výpočet průběhů rychlosti a polohy reprezentuje blok Start. 
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Naměřené hodnoty cyklicky aktualizují průběhy grafů. Tato část představuje nekonečnou 

smyčku programu. V průběhu vykreslování je možné měnit nastavení grafu (změna zobrazení, 

pozastavení a vymazání průběhu). V určitých případech je změna vstupních parametrů 

doprovázena resetem řídicích signálů. Není-li požadována změna, průběh grafu sleduje 

naměřené hodnoty.   

 

Obr. 7.1.1 Blokové schéma programu 

Změna 
parametrů 

Zobrazení naměřených hodnot 

Možnosti a nastavení grafu 

Stop  

Spuštění aplikace 

Výchozí nastavení 
Inicializace grafů 

Řízení rychlosti Řízení polohy 

Přednastavená Vlastní 

Směr Směr 

Zadání polohy a zrychlení 

Stop  

Start výpočtů  
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7.2 Popis programu 

Aplikace pro ovládání motoru z PC prostřednictvím v/v karty je vytvořena pomocí 

vývojového prostředí Microsoft Visual Studio 2008. Tento nástroj umožňuje vývoj, editaci a 

ladění aplikací s grafickým uživatelským rozhraním (GUI), aplikací Windows Forms, 

databází, webových stránek a programů. Podpora programovacích jazyků je široká, avšak 

mezi integrované patří Visual Basic .NET, C/C++ nebo C#. Jelikož se od aplikace vyžaduje 

vytvoření grafické podoby s možností interpretace naměřených dat a možnosti různých 

předvoleb, byl pro programování zvolen jazyk C# a šablona Windows Forms. Tato šablona 

umožňuje využití vestavěných nástrojů pro tvorbu designu aplikace s GUI a možností 

vkládání již předem vytvořených grafických prvků. Po připojení ke grafickému oknu je 

možné definovat vlastnosti prvku a jeho funkci v programu [28]. 

Ukázka uspořádání grafického uživatelského prostředí aplikace: 

 

 

Obr. 7.2.1 Grafické okno aplikace 

Okno aplikace je pomyslně rozděleno na tři celky. Pravou stranu okna aplikace vyplňují 

grafy polohy a rychlosti pohonu (zelené rámování), levá část obsahuje prvky pro ovládání a 

kontrolu funkce pohonu, přičemž je rozdělena na dvě části. Část orámována červeně je po 

spuštění aplikace vidět trvale a umožňuje základní nastavení běhu pohonu, včetně zobrazení 
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hodnot proměnných pro vykreslení. Poslední část s modrým ohraničením je při spuštění 

programu skryta. Aktivuje se kliknutím na tlačítko „Rozšířené“. Poskytuje plné ovládání 

grafů a možnost nahlédnou na hodnoty a formát odesílaných dat. Aplikace umožňuje 

polohové i rychlostní otevřené řízení. Prvky na Obr. 7.2.1 ohraničené černou přerušovanou 

čárou slouží pro nastavení parametrů polohového řízení. 

Na následujících stránkách jsou uvedeny jen vybrané segmenty programu                        

(s ohraničením), doplněné o patřičný popis funkce.  

Po vytvoření nového projektu byly přidány následující komponenty: 

using System.Runtime.InteropServices; 

Tento balíček umožňuje použití třídy DllImport, pomocí níž můžeme používat 

dynamicky linkované knihovny v programu jako statické vstupní body. 

using Systém.IO.Ports;  //balíček pro práci s porty 
using ZedGraph;   //komponenta pro práci s grafy 

V nově vytvořené třídě Form1 bylo nejprve zapotřebí naimportovat knihovny protřebné 

pro práci s měřící kartou MF624. Výrobcem jsou vytvořeny v jazyce C, takže pro použití 

v jazyce C#, bylo nutné pozměnit jejich syntaxi. Byly použity knihovny pro inicializaci karty, 

pro čtení a reset hodnoty z IRC vstupů a pro práci s analogovými kanály.  Jako ukázka je zde 

uvedena pouze jedna dynamicky linkovaná knihovna. Kompletní výpis použitých knihoven je 

uveden v Příloze V. 

int handle; //proměnná, jejíž hodnota rozlišuje, se kterým zařízením 
      // se pracuje v případě použití více desek stejného typu  

         
//Inicializace desky - otevření 
[DllImport("hudaqlib.dll", SetLastError = true)] 
static extern int HudaqOpenDevice(string devicename, int deviceorder, int 
options); 

 

Při práci s naměřenými hodnotami bude zapotřebí definovat pomocné proměnné, které 

budou ukládat mezivýsledky pro následné vykreslení, porovnání a další zpracování.  

public byte odeslat = 0;    //definování veřejné proměnné symbolizující  
            // stavy binárních výstupů a její počáteční  

           //  nulování 
double pomoc = 0;      //proměnná pro vlastní zadanou hodnotu  
double TickStart, Mod = 1;  //proměnná počátečního času grafu a nastavení  
            // módu na zobrazení části časového okna 
double cas_pocet;           //proměnná pro čítání času 
double poloha, rychlost;    // měřené proměnné 
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Při otevření aplikace je volána funkce Form1_Load, která vynuluje proměnné, spustí 

grafy, nastaví viditelnost některých prvků pomocí metody Hide a inicializuje měřící kartu. 

Níže je uveden výpis těla této funkce. V následující části programu pro názornost uvedeny 

pouze struktury použitých příkazů.   

cas_pocet = 0;               //vynulování reference pro počítání času 
poloha = 0; rychlost = 0;    //počáteční vynulování promenných 
timer1.Start();              //odstartovaní časovače pro zobrazení grafu 
Vytvoř_Graf_Poloha();        //volání funkce pro vytvoření grafu polohy 
Vytvoř_Graf_Rychlost();      //volání funkce pro vytvoření grafu rychlosti 
             
//Skrytí prvků pro rozšířené ovládání aplikace            
Analogova_hodnota.Hide(); 
 
//počáteční nastavení RadioButtonu 
radioButton_prednastavená.Checked = true 
textBox_zadana.Text = "0";    //vynulování požadované hodnoty                                
 
odeslat = 0;        //vynulování byte pro sériovu linku 
posli();            //volání sériové komunikace 
 
handle = HudaqOpenDevice("MF624", 1, 0);    //povolení (otevření) zařízení 
//načtení hodnoty z IRC 
textBox_skutecna.Text = HudaqEncRead(handle, 0).ToString(); 
 
//počáteční nastavení výpisu stavu měniče 
if (rychlost == 0) 
{label_stav.Text = "STOP";} 
else 
{label_stav.Text = "RUN";} 

 

Graf pro interpretaci aktuální polohy a rychlosti je vytvořen pomocí přidaného prvku 

ZedGraph [29].  Jedná se o komponentu pro tvorbu 2D, sloupcových a koláčových grafů. 

Nástroj umožňuje editaci všech jeho prvků, od nadpisu a legendy, přes popis os a velikost 

kroku po druh a barvu výsledné křivky či pozadí. Protože je vykreslována poloha a rychlost 

v samostatných grafech, jsou také vytvořeny dvě samostatné funkce, které se v průběhu 

programu „volají“. Pro ukázku a vysvětlení postupu tvorby grafu bude stačit uvést pouze 

jednu funkci, například pro graf polohy. 

Je vytvořena prázdná funkce Vytvoř_Graf_Poloha, jejíž tělo obsahuje tyto příkazy: 

GraphPane myPane = zed.GraphPane; 

- zde je vytvořen odkaz na vložený graf v okně aplikace Form1 

myPane.Title.Text = "Ovládání motoru";  //editace názvu a popisu os grafu  
myPane.XAxis.Title.Text = "Čas [s]"; 
myPane.YAxis.Title.Text = "Úhel [°]"; 
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Chceme-li, aby graf ukazoval neustále aktuální měřenou hodnotu, musíme stará data 

aktualizovat novými. Dojde tak k udržení stejného počtu bodů grafu. Pro vytvoření sady 

datových bodů je použita třída RollingPointPairList, umožnující efektivní ukádaní dat. Tato 

třída je speciální implementací rozhraní IPointListEdit.  

RollingPointPairList list = new RollingPointPairList(60000);         

Je vytvořena nová instance třídy RollingPointPairList s počtem uložených bodů 60 000. 

Při době cyklu (doba mezi přidání nového vzorku) 100 ms je délka možného záznamu grafu 

přes 1,5 hodiny. 

Následně je vytvořena křivka pro prázdný datový list pomocí objektu LineItem. 

LineItem curve = myPane.AddCurve("Poloha",list,Color.Red,SymbolType.None); 

Mezi její parametry patří popis křivky, seznam datových bodů, barva křivky a typ bodu.  
 

Definování limitních údajů pro osu x včetně hlavního a vedlejšího kroku: 

myPane.XAxis.Scale.Min = 0; //definování minimální X-ové hodnoty grafu  
myPane.XAxis.Scale.Max = 30; //definování maximální X-ové hodnoty grafu 
myPane.XAxis.Scale.MinorStep = 1; //definování vedlejšího kroku osy X 
myPane.XAxis.Scale.MajorStep = 5;  //definování hlavního kroku osy X 

Závěrem celé funkce definice grafu je přepočtení jeho hodnot a upravení rozsahu os tak, 

aby byly zobrazeny všechny jeho hodnoty. Poté je vytvořena počáteční reference pro čas . 

zed.AxisChange();  //přepočet rozsahu osy X 
TickStart = cas_pocet; //uložení počátečného času jako reference 
 

Obdobné složení bude mít i definice grafu pro rychlost.  

Ovládání pohonu pomocí binárních výstupů karty je kvůli jejich nefunkčnosti nahrazeno 

mikrokontrolérem Atmel řady ATMega8. Komunikace mezi PC a mikrokontrolérem probíhá 

přes sériový port, přičemž z PC jsou data poslána v předem definovaném tvaru. Jelikož je 

zapotřebí ovládat pět binárních výstupů, byl stanoven jednoduchý protokol pro tvar zprávy 

zasílané mikrokontroleru. 

Startovcím znakem zprávy byla zvolena „ : “, přenášený bajt je interpertován dvojící 

hexadecimálních čísel a zakončení zprávy je znakem klávesy „Enter“ (označení E). 

Požadované znaky jsou uvedeny v hexadecimálním tvaru v ASCI tabulce, proto musí být 

převedeny na znak použitím funkce ToChar. Dvojtečka je vyjádřena hodnotou 0x3A a 

ukončující znak je v ASCI kódu označen jako CR (Carriage return) s hodnotou 0x0D. 

Obrázek 7.2.2 nastiňuje rozložení řídicích signálů, vyjádřených v poslaném bajtu. 
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: XX E 

STR STF RH RM 0 0 0 RL 

4 3 2 1 5 6 7 0 číslo bitu 

Formát posílaných dat: 
 

Obr.7.2.2  Funkce jednotlivých bitů v poslaném datovém formátu 

Budeme-li tedy chtít roztočit pohon směrem vpřed a s předdefinovanou střední rychlostí, 

což znamená aktivaci bitů STF a RM, bude hodnota poslaného bajtu reprezentována znaky 

v hexadecimálním tvaru 0A. Obdobně pro revers motoru a pohyb vysokou rychlostí má bajt 

hexa hodnotu 14. Tímto stanoveným formátem dat je možné ovládat měnič stejně jako 

pomocí binárních výstupů v/v karty. 

Sériová komunikace je používána prostřednictvím definované funkce posli bez návratové 

hodnoty. Obsahem této funkce je načtení dat pro odeslání ve formátu řetězce do pomocné 

proměnné. Následuje deklarování sériové komunikace včetně stanovení jejích parametrů, jako 

je rychlost přenosu, počet bitů a přidání kontrolních bitů (start a stop bit, parita). Po započení 

komunikace jsou poslána data ve stanoveném tvaru. Po skončení přenosu je komunikace 

uzavřena. Níže je uveden výpis obsahu funkce sériové linky. 

string hexValue = odeslat.ToString("X2");  // prevod dat na hexa formát 
// X2 znamená převedení hodnoty na dvoučíslicové zobrazení 
 
// Zápis poslané zprávy do pole s výpisem dat  
richTextBox1.SelectedText = Convert.ToChar(0x3A) + hexValue + 
Convert.ToChar(0x0D); 
 
// Deklarace sériového portu 
SerialPort port = new SerialPort("COM2",9600,Parity.None,8,StopBits.One); 
port.Open(); // Povolení komunikace 
 
// Zápis na sériovou linku, formát datového řetězce je :XXE 
port.Write(Convert.ToChar(0x3A) + hexValue + Convert.ToChar(0x0D)); 
port.Close(); // Uzavření komunikace 
 

Po spuštění aplikace je možné zvolit řízení rychlosti nebo polohy. Následující 

programovací sekvence jsou nutné pro ovládání rychlosti. 

Ovládání pohonu v programu je možné pomocí výběru z předem definovaných rychlostí 

nebo nastavením vlastní rychlosti s použitím posuvníku. Předdefinované rychosti je možné 

vybírat pomocí prvků RadioButton, soustředěných do skupin. Výběr rychlosti pomocí 

RadioButtonů realizuje funkce testovani_rychlosti. Podle volby rychlosti dochází k nastavení 

hodnoty proměnné pro odeslání přes sériový port. 
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if (radioButton_NR.Checked == true)    //označena nízká rychlost 
   {odeslat = 1;}   //nastavit 0 bit -> signál RL  
if (radioButton_SR.Checked == true)      //označena střední rychlost 
   {odeslat = 2;}    //nastavit 1 bit -> signál RM 
if (radioButton_VR.Checked == true)      //označena vysoká rychlost 
   {odeslat = 4;}   //nastavit 2 bit -> signál RM 
 

Obdobné ovládaní platí pro volbu směru otáčení motoru. Funkce testovani_smeru taktéž 

vybírá ze dvou možností. Při volbě směru „vpřed“ je ke vstupní proměnné pro sériovou linku 

přičtena hodnota 8, která v binárním formátu reprezentuje nastavení signálu STF 

vyobrazeného na Obr.7.2.2. Při reversu pohonu (výběr směru „vzad“) je proměnná navýšena 

o hodnotu 16, což binárně vyjadřuje aktivaci řídicího signálu STR. 

Porovnáním Obr. 7.2.2 s binárním zápisem výsledné hodnoty proměnné odeslat lze 

snadno zjistit, který bit (respektive signál) je aktivní.  

if (radioButton_Forward.Checked == true)    //označen pohyb vpřed 
   {odeslat = (byte)(odeslat + 8);}      //nastavit 3 bit -> signál STF 
if (radioButton_Backward.Checked == true)   //označen pohyb vpřed 
   {odeslat = (byte)(odeslat + 16);}     //nastavit 4 bit -> signál STR 
 

Nyní se dostáváme k funkcím svázaným s grafickými prvky aplikace. Většinou se jedná o 

funkce reagující na události prvku, například kliknutí, změna stavu nebo hodnoty. Při kliknutí 

na tlačítko Pošli příkaz je odeslána informace o nastavené rychlosti a směru otáčení motoru.  

Vstupní svorky měniče mají výrobcem danou prioritu. Jestliže je přiveden napěťový nebo 

proudový signál na analogový vstup měniče a zároveň dojde k sepnutí diskrétního vstupu 

rychlosti, bude se výsledná rychlost pohonu řídit podle aktivované předvolby. Pokud však 

dojde k odpojení řídicího vstupu přednastavené rychlosti, měnič začne reagovat na analogový 

vstup. Na tuto prioritu musí být brán zřetel při tvorbě programu. Následující sekvence 

programu v reakci na tlačítko Pošli příkaz již ošetřuje zmíněnou prioritu vstupních signálů. 

//Je-li zvolena možnost využití přednastavené rychlosti 
if (radioButton_prednastavená.Checked == true) 
   { 
   testovani_rychlosti();    //funkce zjišťující vybranou přednastavenou  
   // rychlost 
   HudaqAOWrite(handle, 0, 0);  //zápis hodnoty 0V na analog. výstup karty 
   } 
else  //je zvolena možnost vlastního nastavení rychlosti 
   { 
   odeslat = 0;      //vynulování hodnoty bajtu pro přenos sériovou linkou  
   //převod zadané hodnoty z posuvníku na rozsah analog. výstupního kanálu  
   pomoc = Convert.ToDouble(trackBar_zadana.Value) / 10;   
    
   HudaqAOWrite(handle, 0, pomoc);        //zápis na analogový výstup karty 
   label_analog_hodnota.Text = Convert.ToString(pomoc) + " V";    
   //výpis poslané hodnoty na analog. výstup 
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   } 
testovani_smeru();          //nastavení bitu pro směr otáčení 
posli();                    //sériová komunikace 
 

Posuvník poskytuje hodnotu v rozsahu 0 až 100% maximální rychlosti a analogový 

výstup měřící karty je v rozsahu 0-10 V. Pro správný převod vstupu a výstupu je nutné podělit 

poskytovanou hodnotu posuvníku číslem 10 a následně převést na formát double, který 

vyžaduje funkce pro ovládání analogového výstupu karty. Funkce reagující na stisk tlačítka 

Pošli příkaz je dopněna funkcemi pro stanovení směru otáčení a aktivací sériové linky. 

Je-li vybrána volba vlastní rychlosti, bude na vstupu měniče analogová hodnota. Pro 

spuštění motoru však musí být ještě aktivován digitální vstup, kterým bude vybrán směr 

otáčení motoru. To zaručí funkce testovani_smeru, která hodnotou proměnné odeslat nastaví 

příslušný bit datového slova mikrokontroléru a tedy i řídicí signál měniče. 

Při stisku tlačítka Stop je poslán mikrokontroléru nulový bajt a zároveň vynulována 

hodnota analogového výstupu karty. 

odeslat = 0;        //vynulování bajtu 
posli();            //sériová komunikace 
HudaqAOWrite(handle, 0, 0);     //zápis hodnoty 0V na analogový výstup  
 

Při zatržení volby předdefinované rychlosti je potlačena možnost jejího zadávání pomocí 

posuvníku a zobrazení v textovém poli. V případě výběru vlastního zadávání je tomu opačně. 

Předdefinované rychlosti jsou potlačeny a je povoleno pouze zadávání pomocí posuvníku se 

zobrazením hodnoty v textovém poli. Funkce potlačení některých prvků spočívá v nastavení 

binární hodnoty vlastnosti prvku pomocí funkce Enabled. 

Svázání změny hodnoty zadané rychlosti v textovém poli se změnou polohy posuvníku je 

dáno reakcí na událost rolování prvku příkazem: 

textBox_zadana.Text = Convert.ToString(trackBar_zadana.Value); 

 

Událostí zavření celé aplikace je vyvolána funkce, která deaktivuje všechny výstupy, tzn. 

posláním hodnoty 0 mikrokontroléru vynuluje všechny jeho digitální výstupy. Zároveň dojde 

k vynulování analogového výstupu měřicí karty a poté k jejímu samotnému zavření 

(zablokování). 

odeslat = 0;      //uzavření pomocí sériové linky 
posli(); 
HudaqAOWrite(handle, 0, 0);     //nulová analogová hodnota na výstupu karty 
HudaqCloseDevice(handle);       //zavření (zablokování) zařízení 
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Následuje řešení výpočtu polohy a rychlosti. Pro získání polohy je vytvořena funkce 

Poloha typu public s návratovou hodnotou polohy ramene mechanismu. Během následujících 

výpočetních operací budou výsledky ukládány do dvou pomocných proměnných typu long. 

long encoder, encoder_new = 0; //definování proměnných 
 

Nejprve je načtena hodnota ze vstupu určeného pro připojení enkodérů. Jelikož vstup 

reaguje na sestupnou i vzestupnou hranu pulsu, je načtená hodnota podělena číslem 4. 

Získáme tak správný počet impulsů, který je pro další zpracování uložen do proměnné 

encoder. Pro převedení na úhel natočení ramene mechanismu je nutné použití vztahu (7.2.1), 

kde je množství pulsů poděleno počtem pulsů na otáčku motoru (1024 pulsů/ot), převodovým 

poměrem převodovky (i=52,6) a vynásobeno počtem stupňů na otáčku ramene (360°). 

149,6

P

52,61024

360
P =

×
×  [°] - kde P je počet pulsů  (7.2.1) 

Převodový poměr mezi počtem načtených pulsů a úhlem rameme mechanismu je 149,6. 

Příkazy tvořící funkci Poloha : 

encoder = HudaqEncRead(handle, 0) / 4;  //výstup z IRC podělený 4 
poloha = (encoder / 149.6);             //poloha ramene ve stupních     
return poloha;                 //funkce vrátí hodnotu úhlu 
 

Rychlost je definována jako derivace polohy podle času. Pro jednoduchost je použita 

diskretizace. Lze ji tedy vypočíst jako rozdíl starého a nového vzorku, podělený časovým 

úsekem mezi oběma vzorky. Tento postup aplikujeme pro náš případ. Nejprve vypočteme 

rozdíl vzorků, přičemž při startu aplikace bude hodnota dřívějšího vzorku nulová. Rozdíl 

převedeme na úhel ramene dle vztahu (7.2.1). Poté je hodnota načtených pulsů uložena do 

proměnné, představující v dalším cyklu starý vzorek.  

//rozdíl úhlu během jednoho cyklu časovače 
double pocet_vzorku_IRC = (encoder - encoder_new) / 149.6;          
encoder_new = encoder;  //uložení počtu nových vzorků 
 

Pro výpočet je důležité získání časového intervalu, se nímž je prováděn odečet vzorků. 

Jelikož je funkce volána v každém cyklu časovače, je jeho perioda rovna požadované hodnotě 

času. Hodnota intervalu je v ms, což znamená podělění číslem 1000 pro získání času 

v sekundách. Výsledná rychlost je dána rozdílem vzorků za dobu cyklu časovače a je 

návratovou hodnotou stejnojmennné funkce Rychlost.  

rychlost = pocet_vzorku_IRC / (Convert.ToDouble(timer1.Interval)/1000); 
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// rozdíl vzorků / doba cyklu = rychlost 
return rychlost;   //funkce vrátí hodnotu rychlosti 
 

Definujeme si proměnnou time typu double symbolizující čas a funkci Kresli pro 

vykreslení grafů se vstupními parametry polohy a rychlosti typu řetězce. První část funkce 

obsahuje načtení obou proměnných a kontrolu, zda převod z řetězce na typ double proběhl 

v pořádku.  

double intpoloha;  //definování pomocných proměnných poloha a rychlost 
double intrychlost; 
//převedení typu string na double s návratovou hodnotou o úspěšném převodu 
double.TryParse(poloha, out intpoloha); 
double.TryParse(rychlost, out intrychlost); 

 

Struktura následujících příkazů je pro oba grafy totožná s rozdílem načtení jiných 

vstupních dat, proto je uvedena pouze pro jednu proměnnou. 

Ověření existence již dříve definované křivky v grafu aplikace, získání křivky 

z definovaného seznamu a její kontrola. 

//obsahuje-li graf alespoň jednu křivku, provede se zbytek programu  
if (zed.GraphPane.CurveList.Count <= 0)     

return;   //neobsahuje-li křivku, následuje návrat z programu 
LineItem curve = zed.GraphPane.CurveList[0] as LineItem;          
if (curve == null)      //není-li získána žádná křivka 
   return;             // následuje návrat z programu 
 

Získání seznamu s definicí bodů a jejich ověření, zda podporují funkci pro jejich úpravu. 

IPointListEdit list = curve.Points as IPointListEdit; 
if (list == null)  //napodporuje-li seznam úpravu bodů 
   return;   // následuje návrat z programu 
 

Uplynulý čas, který je vynesen na x-ovou osu grafu, je vypočten jako rozdíl aktuální a 

počáteční hodnoty počtu cyklů časovače. Počáteční hodnota je nulová a aktualizovaná při 

vymazání grafu. Interval časovače je 0,1 sekundy, za tento cyklus dojde k inkremenaci 

proměnné cas_pocet, a rozdíl hodnot tak vzroste o hodnotu 1. Aby tato hodnota souhlasila 

s intervalem časovače, je podělena číslem 10. 

time = (cas_pocet - TickStart) / 10; //Uplynulý čas grafu 
 

V každém dalším cyklu časovače je přidán bod do grafu a na konec seznamu, kde 

parametry jsou x-ová a y-ová hodnota (čas a měřená veličina). 

list.Add(time, intpoloha);  //přidání bodu na konec grafu 
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Po přidání bodu do grafu je testována délka uplynulého času funkci rolování průběhu. 

Překročí-li čas dobu 25 vteřin [rozsah grafu (30s) – hlavní krok osy (5s)] a je zvolena funkce 

rolování, dojde k postupnému posunování grafu, aniž by došlo ke změně měřítka časové osy. 

Pokud však funkce zvolena není, zobrazuje se graf od počátku se změnou časového měřítka.  

Scale xScale = zed.GraphPane.XAxis.Scale;  //získání měřítka osy X 
if (time > xScale.Max - xScale.MajorStep)  //přesáhl-li čas 25s 
{ 

if (Mod == 1)  //pomocná proměnna pro volbu zobrazení grafu 
      { 
       xScale.Max = time + xScale.MajorStep; //mód rolování osy X 
       xScale.Min = xScale.Max - 30.0; 
      } 

else 
      { 
       xScale.Max = time + xScale.MajorStep; //zobrazení celé osy X 
       xScale.Min = 0; 
      } 
} 

 

V závěru funkce jsou přepočteny hodnoty grafu a upraveny rozsahy os tak, aby se 

zobrazily všechny jeho hodnoty, a poté je vyžádáno celkové překreslení grafu. 

zed.AxisChange();       //přepočet rozsahů os 
zed.Invalidate();       //vyžádání překreslení 
 
 

Vykreslování grafů a zobrazování aktuálních hodnot proměnných probíhá s periodou 

časovače. Jeho výchozí nastavení je na 100 ms. Během jednoho cyklu je volána funkce pro 

vykreslení naměřené hodnoty polohy a rychlosti, které jsou návratovou hodnotou 

stejnojmenných funkcí. Tyto hodnoty jsou také vypsány do příslušných textových polí. Podle 

velikosti rychlosti je zobrazen stav měniče a nemémě důležitým příkazem je inkremenování 

proměnné cas_pocet, která zajišťuje správný výpočet uplynulého času grafu. Sekvence 

programu pro použitý časovač je uvedena níže. 

//poslání dvou hodnot pro vykreslení grafů 
Kresli(Convert.ToString(Poloha()), Convert.ToString(Rychlost())); 
textBox_skutecna.Text = (Poloha()).ToString("N1") + "  [°]"; //výpis polohy 
textBox_skutecna_rychlost.Text = Convert.ToString(rychlost) + "  [°/s]";    
//výpis rychlosti              
             
//Zobrazování stavu měniče 
if (rychlost == 0)   //je-li rychlost nulová 
   {label_stav.Text = "STOP";} //motor stojí 
else 
   {label_stav.Text = "RUN";}  //motor běží 
 
cas_pocet++;  //inkrementace času s periodou časovače timer1 
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Je-li po spuštení aplikace zvolena možnost polohového řízení, jsou aktivovány prvky pro 

zadávání požadované rychlosti a zrychlení. Postup výpočtu polohy ze zadaných parametrů je 

nastíněn pomocí vztahů v následujících odstavcích. 

Jelikož se jedná o otevřené řízení (ovládání), je tvar průběhu rychlosti pro dosažení 

požadované polohy předem definován a vychází z Obr. 7.2.3. Průběh rychlosti má tvar 

lichoběžníku. Rychlost narůstá s požadovaným zrychlením do její maximální hodnoty, ve níž 

setrvává do doby, než začne opět klesat k nule se stejnou absolutní hodnotou zrychlení. 

 

Obr. 7.2.3 Průběh rychlosti při polohovém řízení bez zpětné vazby 

Maximální zrychlení, jehož může motor dosáhnou, je dáno podílem max. rychlosti 

motoru při vstupním napětí 10V a dobou náběhu (doběhu), kterou lze nastavit parametrem Pr. 

7 (resp. Pr. 8) v měniči (nastavena na 3 s). Zadané zrychlení musí být v intervelu maxε0, . 

r0

max
max

t

ω
ε =  (7.2.2) 

Je stanovena doba rozběhu tr, po kterou se bude zvyšovat analogové řídicí napětí a tedy i 

rychlost motoru ω, a dráha rozběhu ϕr. 

ε

ω
t max

r =  ,   2
rr tε

2

1
××=j  (7.2.3) 

Žádaná poloha je dána součtem úseků 1¸3 na Obr. 7.2.3. Dráha, kdy je nutné začít 

zpomalovat, je definována jako rozdíl žádané polohy a dráhy rozběhu (7.2.4). 

rž2 jjj -=  (7.2.4) 

Je-li požadovaná poloha malá a narůstající rychlost nedosáhne svého maxima, je 

vypočtena dráha a doba nového rozběhu definována vztahy (7.2.5), přičemž průběh rychlosti 

bude mít tvar rovnoramenného trojúhelníku. 

t1 t2 

1 2 3 

t 

ω 
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2

ž

r1

j
j = ,   

ε

2
t r1

r1

j×
=  (7.2.5) 

V praxi je definovaný průběh rychlosti doplněn o úsek s dojezdovou rychlostí (Obr. 

7.2.4). Při určitém rozdílu žádané a aktuální polohy je rychlost snížena na minimální. Pohon 

tak dojíždí na žádanou polohu nízkou rychlostí, umožňující zastavení na přesné poloze. Tím 

je minimalizována chyba dosažení žádané hodnoty. Výše uvedené vztahy jsou upraveny tak, 

aby zahrňovaly úsek dojezdové rychlosti, a poté jsou doplněny do programu (viz Příloha V.) 

Na následujících obrázcích jsou uvedeny definované průběhy s dojezdovou rychlostí, získané 

měřením na reálném modelu. Přesnost dojezdu na požadovanou polohu byla menší než 2 °. 

 

Obr. 7.2.4 Průběh rychlosti pro ϕ = 2500 °,ε = 30 °/s2
  

 

Obr. 7.2.5 Průběh rychlosti pro ϕ = 1500 °,ε = 20 °/s2
 

Zbylé funkce v programu jsou vázány na stisk různých tlačítek. Při kliknutí na tlačítko 

Rozšířené dojde s využitím metody Show k zobrazení pomocných ovládacích prvků 

označených na Obr. 7.2.1 modrým rámečkem a přepisu textu tlačítka na Skrýt. Při dalším 

poklepání tlačítka jsou prvky pomocí metody Hide skryty a text prvku je znovu přepsán na 

Rozšířené. 
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Tlačítko Vymaž vyčistí pomocí metody Clear informační pole s daty, poslanými pomocí 

sériové linky. Aplikaci lze mimo jiné zavřít pomocí tlačítka Zavři aplikaci, které při stisku 

volá metodu Close. Bude-li zapotřebí změnit výchozí polohu mechanismu, lze tlačítkem Reset 

hodnoty IRC nastavit aktuální pozici jako počáteční referenci. 

HudaqEncReset(handle, 0);        //vynulování načtené hodnoty z IRC 
 

 Následující funkce se týkají ovládání grafů aplikace. Tlačítko pro zastavení a rozběhnutí 

vykreslování grafu využívá možnost pozastavit cykly časovače, obsahující proměnnou pro 

inkrementaci času. 

if (button_Graf_Stop.Text == "Graf STOP") 
   { 
   timer1.Stop();  //pro zastavení hodnot osy Y a zároveň času (osy X) 
   button_Graf_Stop.Text = "Graf RUN";         //přepis textu tlačítka 
   } 
else 
   { 
   timer1.Start();     //pro rozběh hodnot osy Y a zároveň času (osy X) 
   button_Graf_Stop.Text = "Graf STOP";        //přepis textu tlačítka 
   } 

 

Program je vybaven možností výběru ze dvou režimů zobrazení grafu. Příslušným 

tlačítkem je pomocí nastavení hodnoty proměnné Mod zvolen režim rolování grafu, případně 

vyobrazení celkového průběhu od počátku časové osy. 

if (button_Plot_Mode.Text == "SROLL") 
   { 
   Mod = 1;        // zobrazení části průběhu a rolování časové osy po 30s 
   button_Plot_Mode.Text = "COMPACT";  //přepis textu tlačítka 
   } 
else 
   { 
   Mod = 0;        // zobrazení celého průběhu  
   button_Plot_Mode.Text = "SROLL";    //přepis textu tlačítka 
   } 

 

Nechybí ani možnost vymazání stávajícího grafu a vykreslení nového průběhu. Stiskem 

tlačítka Vymazat graf  je nejprve definováno na graf, s nímž se má pracovat, poté je metodou 

Clear vymazán aktuální seznam křivek a následně vytvořen nový průběh voláním funkce 

Vytvoř_Graf_Poloha. Tento postup platí také pro graf rychlosti.  

GraphPane myPane = zed.GraphPane;       //odkaz na vložený graf ve Form1 
myPane.CurveList.Clear();               //vymazání předešlého průběhu 
GraphPane myPane2 = zed2.GraphPane;     //odkaz na vložený graf ve Form1 
myPane2.CurveList.Clear();              //vymazání předešlého průběhu 
Vytvoř_Graf_Poloha();   //funkce pro vytvoření nových průběhů 
Vytvoř_Graf_Rychlost();   // polohy a rychlosti 
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Tato podkapitola je zakončena ukázkou uživatelského okna za běhu aplikace. Dříve 

uvedený Obr. 7.2.1 zachycuje ovládání rychlosti a Obr. 7.2.6 dosažení požadované polohy. 

 

Obr. 7.2.6 Dosažení požadované polohy pohonu 

8. Zhodnocení výsledků 

Úkolem bylo vytvoření laboratorního modulu asynchronního pohonu ovládaného pomocí 

PLC i v/v karty v PC. Nejprve byla provedena analýza možných technických řešení, na jejímž 

základě byly stanoveny parametry PLC a v/v karty. Bylo navrhnuto schéma zapojení silové a 

řídicí části a provedena jeho realizace s ohledem na dodržení bezpečnosti. 

Následovalo vytvoření programu pro PLC a uživatelské aplikace pro ovládání z PC, 

umožňující otevřené řízení polohy a rychlosti. Na závěr byla vypracována kompletní 

technická dokumentace a příklad, za účelem praktického seznámení studentů s ovládáním 

pohonu přes program PLC. 

Všechny body v zadání diplomové práce byly z mého pohledu splněny.  
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9. Závěr 

Cílem této práce byl návrh a realizace laboratorního modulu asynchronního pohonu 

ovládaného pomocí PLC i prostřednictvím v/v karty z PC, který bude splňovat definované 

požadavky. 

Nejprve byla provedena analýza možného technického řešení pro polohové a rychlostní 

řízení. Pro práci byl využit frekvenční měnič, dostupný na katedře, který nemá impulsní 

vstupy, umožňující připojení signálů ze zpětnovazebního inkrementálního snímače. Proto je 

struktura řízení koncipována jako systém ovládání. Na základě analýzy byly definovány 

požadavky pro nadřazený řídicí systém, tvořený PLC a vstupní kartou v PC. 

Následně jsou prezentovány všechny komponenty, které jsou použity pro realizaci 

laboratorního modulu asynchronního motoru, doplněné o popis vlastností a parametrů. Patří 

zde pohonná jednotka, frekvenční měnič a PLC s v/v kartou, vyhovující stanoveným 

požadavkům. 

Byl vypracován detailní návrh zapojení výkonové části laboratorního asynchronního 

pohonu dle příslušných elektrotechnických norem s ohledem na bezpečnost použitých prvků. 

Taktéž byl proveden návrh řídicí části spojující PLC, v/v kartu a signálovou část frekvenčního 

měniče. Dalším krokem byla realizace zapojení s ohledem na dodržení všech bezpečnostních 

zásad. 

Výběr ovládání pohonu z PLC nebo prostřednictvím v/v karty je umožněn vhodnou 

strukturou programu v PLC. Ovládacím panelem lze manuálně nastavit rychlost pohonu a 

také zvolit mezi režimem ovládání z PC nebo z PLC. 

Pro řízení z PC je v programovacím prostředí vytvořena aplikace s uživatelským oknem. 

Nabízí výběr mezi polohovým a rychlostním otevřeným řízením. Aplikace umožňuje 

zadávání a editaci vstupních proměnných, zobrazení výstupních řídících dat a vykreslení 

průběhů skutečné polohy a rychlosti pohonu. Získané grafy je možné zálohovat. 

Laboratorní modul asynchronního pohonu je určen pro seznámení studentů 

s problematikou asynchronních motorů a jejich řízením. Za tímto účelem je v příloze uveden 

ukázkový příklad definování průběhu rychlosti změnou programu v PLC. Laboratorní modul 

však může posloužit také jako základ pro budoucí práce studentů. 
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