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a kladně k energetické bilanci stroje přispívá 
stohovací robot. Potřebný příkon vstřikovací-
ho stroje Archimed a robotu dohromady není 
v žádném okamžiku větší než 750 W. Nová 
koncepce vstřikovacího stroje umožňuje zkrá-
tit periodu výrobního cyklu až o 25 %. Di-
menzi přívodu a spotřebu elektrické energie 
se podařilo zmenšit o 80 %.

Ovládání: moderní operátorské rozhraní 
s ikonami nezávislými na jazyku

Na otočně uloženém nosném rameni je na 
stroji namontován robustní operátorský pa-
nel s dotykovým ovládáním Simatic TP1500 
ze skupiny produktů Simatic HMI Comfort 
Panel (obr. 3). Vedoucí projektu vývoje au-
tomatizačního systému stroje Archimed Ulf 
Hambel z firmy Heitz říká: „S použitím ná-
stroje WinCC ve vývojovém prostředí TIA 
Portal jsme schopni vytvářet ikony podoba-
jící se těm, které uživatel zná z ovládání mo-
bilního telefonu nebo tabletu. Jsou mu tudíž 
ihned srozumitelné. Není tedy třeba pojme-
novávat ovládací klávesy – což by znamenalo 
dodatečné náklady na překlad.“ Mnozí uživa-
telé také přenášejí operátorské rozhraní na své 
mobilní telefony nebo tablety, což umožňuje 
aplikace pro zařízení připojená prostřednic-
tvím sítě Profinet (PN). Další předností po-
užitého typu operátorského zařízení je podle 
Ulfa Hambela skutečnost, že je k dispozici 
v různých velikostech a přitom se stejnými 
funkčními schopnostmi. Jakmile je uživa-
telské rozhraní jednou zkonfigurováno, není 
třeba je při přechodu na panel jiného rozmě-
ru nijak upravovat. Zákazník má tedy při vol-
bě velikosti panelu naprostou volnost bez ja-
kýchkoliv dodatečných nákladů.

Řídicí jednotka: robustní a s výkonnými 
komunikačními funkcemi

Starší vstřikovací stroje značky Heitz po-
užívají řídicí systém s PLC Simatic S7-300 
a snímači a akčními členy připojenými tradič-
ně provedenou kabeláží. Ulf Hambel k tomu 
říká: „Při poměrně malých rozměrech stroje 
jsme dříve nepovažovali za účelné vynakládat 
dodatečné náklady na sběrnici Profibus. U stro-
jů řady Archimed je to poprvé, co používáme 
PLC Simatic S7-1500. Jeho vestavěná rozhra-
ní Profinet jsou pro nás velmi přínosná. Jeden 
sběrnicový kabel namísto velkého počtu tradič-
ních kabelů znamená výrazné zjednodušení ka-
beláže. Vysoce hodnotíme také robustní způsob 
připojení zbývajících centralizovaných I/O.“

Za rozhodující přínos vestavěných rozhra-
ní Profinet lze nicméně považovat podstat-
ně rozšířené možnosti diagnostiky. Prostřed-
nictvím operátorského panelu řady Simatic 
Comfort Panel lze diagnostikovat jak řídicí 
jednotku a měniče frekvence, tak i motory. 
„Možnost detailně diagnostikovat zařízení na 
dálku může ušetřit dlouhé a nákladné cesty – 
nám a možná i servisním pracovníkům našich 
zákazníků. Potenciál úspor je v tomto ohle-
du značný, neboť stroje jsou instalovány po 
celém světě, často i ve velmi vzdálených ob-
lastech,“ pokračuje Hambel.

Software: otevřený a transparentní

Ulf Hambel používá ke konfigurování ří-
dicích jednotek Simatic, operátorských pa-
nelů řady Simatic Comfort Panel a měničů 
Sinamics S120 vývojové prostředí TIA Portal. 
Programovací prostředí Step 7 a vizua lizační 
nástroj WinCC jsou v rámci nástroje TIA Por-

tal součástmi nového jednotného vývojové-
ho prostředí Engineering Framework. Měni-
če pro servomotory jsou začleněny do auto-
matizačního projektu vytvořeného v prostředí 
TIA Portal prostřednictvím dodávaných sou-
borů typu GSD (General Station Descripti-
on). Takto se vytvoří integrovaný projekt au-
tomatizačního systému.

Nový software svým snadným ovládáním 
inspiroval Ulfa Hambela k realizaci dalších 
provozních diagnostických funkcí, jako je 
např. detekce přerušení vodiče nebo překro-
čení zadaných mezních hodnot provozních ve-
ličin apod. To bylo možné i dříve. Ovšem díky 
možnosti opakovaně používat funkční bloky 
dostupné v softwarových knihovnách a snad-
no nastavovat komunikační sběrnice v prostře-
dí TIA Portal lze takováto rozšíření a úpravy 
aplikačního softwaru nyní provést mnohem 
snáze. „Vedle standardních diagnostických 
funkcí dostupných v rámci systému Siemens 
nyní navíc nabízíme další možnosti diagnos-
tiky pomáhající našim zákazníkům trvale udr-
žovat vysokou úroveň provozuschopnosti stro-
jů, které používají,“ uzavírá vedoucí projektu.

Nákladová efektivita jako důležitá 
konkurenční výhoda

Mnoho výrobků z extrudovaného poly-
styrenu nebo polypropylenu patří mezi po-
měrně levné masově vyráběné zboží. Při je-
jich výrobě je tudíž kladen velký důraz na co 
nejnižší náklady. Výkonné vstřikovací stroje 
řady Archimed od firmy Heitz jsou pro svou 
robustnost, vysokou úroveň provozuschop-
nosti a malou spotřebu energie žádány po 
celém světě.

(Siemens, s. r. o.)

Řídicí systémy CNC a obráběcí stroje

Řídicí systémy typu CNC jsou prioritně ur-
čeny pro komplexní řízení obráběcích strojů. 
Používají se i k řízení tvářecích a dělicích stro-
jů (např. vysekávacích lisů, pil a nůžek, stro-
jů pro řezání plamenem, plazmovým, lasero-
vým nebo vodním paprskem), robotů a ma-
nipulátorů. Kromě samotného řízení polohy, 

Přehled trhu: moduly pro řízení polohy a pohybu

dráhy a rychlosti pohybu řídí i technologické 
operace na stroji, např. pohyb vřeten (směr, 
rychlost otáčení a způsob zastavení), rychlost 
posuvů v osách, typ interpolace, výměnu ná-
stroje a obrobku apod. V systémech CNC lze 
obvykle rozpoznat geometrický a logický pod-
systém a mnohdy je v nich přímo zabudován 
programovatelný automat (podsystém PLC). 
Program obrábění (program dílce, tzv. part-

program) obsahuje příkazy pro oba typy ope-
rací. Lze jej vytvářet, prohlížet a upravovat 
(editovat) přímo u stroje z obslužného pane-
lu systému CNC. Ten umožňuje obsluhovat 
systém CNC, ručně řídit stroj a obvykle i vy-
tvořit program při ručním obrobení vzorové-
ho dílce. Často má velmi komfortní zobraze-
ní grafiky pohybu při reál ném řízení nebo při 
simulovaném obrábění. Simulací obrábění lze 
kompletně zkontrolovat program dílce a včas 
zabránit případným chybám a kolizím pohybli-
vých částí stroje. Obvyklejší než ruční progra-
mování z obslužného panelu je programování 
CNC z počítače s využitím velmi výkonných 
programových produktů typu CAD a CAM 
(Computer Aided Design, počítačem podporo-
vaný návrh, Computer Aided Manufacturing, 
počítačem podporovaná výroba).

Úlohy řízení polohy a pohybu (v anglické terminologii označované jako Motion Control, 
MC) jsou frekventovanými úlohami v průmyslové praxi. Důvodem je rozvoj oboru me-
chatroniky. Na tyto úlohy se specializují řídicí systémy typu CNC (Computerized Nume-
rical Control, číslicové řízení s počítačem). Jednodušší úlohy však řeší i programovatelné 
automaty (PLC), nejčastěji s využitím přídavných modulů. Moduly MC obvykle nabízejí 
všichni významní výrobci PLC, a to v mnoha provedeních. Existují i moduly MC pro sa-
mostatné autonomní řízení. Sortiment modulů MC je rozsáhlý. Cílem přehledu trhu uvá-
děného v tomto čísle časopisu Automa je poskytnout alespoň jejich všeobecný přehled.
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Programovatelné automaty a řízení 
polohy a pohybu

Ve strojírenské výrobě, při řízení strojů 
a mechatronických výrobků se často vysky-
tují úlohy řízení polohy a pohybu, pro něž je 
použití systému CNC zbytečně kompliko-
vané a neúnosně drahé. Úlohy geometrické-
ho typu bývají jen podmnožinou úloh, které 
řeší programovatelné automaty – ty již dáv-
no nejsou systémy pro pouhé logické řízení 
a přívlastek „logický“ zůstává ve zkratce PLC 
(Programable Logic Controller) jen z tradi-
ce (pozn. red.: proto jsou někdy nově ozna-
čovány jako PAC, Programmable Automati-
on Controller). Obvykle disponují výkonným 
aparátem pro výpočetní operace, úlohy regu-
lace a MC. Mnohdy jde o jednoduché úlohy 
měření polohy, natočení nebo čítání otáček. 
Lze se s nimi setkat při realizaci virtuálních 
snímačů polohy (tzv. softwarových spínačů). 
Jako náhrada dosavadních binárních snímačů 
na stroji (spínačů a snímačů přiblížení) slouží 
binární hodnoty získané vyhodnocením čísel-
ného údaje o poloze v PLC. Lze tak nahra-
dit i vačkové mechanismy nebo řešit nespoji-
té (pravoúhlé) řízení pohybu, např. při řízení 
výtahů, lanovek, jeřábů, manipulátorů a dal-
ších jednoduchých mechanismů.

K měření polohy jsou nejčastěji využívány 
přírůstkové (inkrementální) snímače polohy 
v rotačním nebo lineárním provedení s obdél-
níkovými fázově posunutými výstupy. Mnoh-
dy stačí jednoúčelové řešení, např. děrované 
kotouče, clonky, ozubené kotouče či hřebín-
ky. Aby bylo možné rozlišit směr pohybu, je 
třeba ve snímači použít dvojici senzorů vzá-
jemně posunutých o čtvrtinu rozteče. Vzác-
něji se používají absolutní snímače polohy 
(např. pro řízení výstředníkových lisů nebo 
při náhradě vačkových spínačů).

Při dostatečně pomalém pohybu nebo při 
hrubém rozlišení je frekvence pulzů ze sní-
mačů natolik malá, že je lze vyhodnotit běž-
ným uživatelským programem PLC. Pro vyšší 
frekvence nabízejí někteří výrobci PLC speci-
alizovaný firmware pro rozlišení směru pohy-
bu a rychlé čítání pulzů. Často jsou využívány 
přídavné moduly rychlých čítačů.

V situacích, kdy nestačí nespojité řízení 
a kdy jsou k řízení pohybu využívány servo-
pohony, jsou pro funkce MC obvykle použí-
vány specializované přídavné moduly. Bývají 
vybaveny vlastním měřením polohy a regula-
cí pohonu v rychlostní a polohové vazbě s vý-
stupem pro výkonovou část pohonu. Mohou 
řídit spojitý pohyb v jedné ose, častěji i v ně-
kolika osách – obvykle nejenom řídí nezávis-
lé pohyby jednotlivých os, ale i je vzájemně 

koordinují tak, aby se pohyb uskutečňoval po 
požadované dráze (běžně po úsecích přímek 
nebo kružnic) požadovanou obvodovou rych-
lostí. Vzácněji se používají jiné typy interpo-
lace. Často je požadován závislý pohyb, kdy 
jedna osa je řídicí (master), ostatní jsou zá-
vislé (slave) a sledují pohyb řídicí osy – vět-
šinou s určitým převodovým poměrem. S ta-
kovými úlohami se lze setkat při obrábění 
závitů, elektronické náhradě převodovky, při 
řízení pil, letmých nůžek apod.

Standardy pro motion control

Při programování úloh řízení polohy a po-
hybu pro programovatelné automaty se čas-
to opakují obdobné sekvence. Aby nebylo 
nutné je vždy znovu opakovaně programo-
vat, byly zobecněny jako typové úlohy, stan-
dardizovány a popsány v mezinárodní normě 
IEC 61131-3. Uplatnění této normy v praxi 
se věnuje sdružení PLCopen. Jeho technický 
výbor TC2 je zaměřen přímo na řízení polohy 
a pohybu. Pravidelně publikuje certifikované 
knihovny programových funkčních bloků pro 
specializované funkce, např. pro řízení poho-
nů v jednotlivých osách, koordinovaných po-
hybů ve skupině os atd. Vydává i doporuče-
ní pro uživatele a další dokumenty. Knihovny 
funkčních bloků pro MC jsou výrobci PLC 
často chápány jako vzor, který však bývá 
v PLC a vývojových systémech rea lizován 
jen z části, protože je podřízen možnostem 
PLC a použitých modulů MC.

Průvodce tabulkami přehledu trhu

Sortiment modulů MC nabízený význam-
nými výrobci na českém trhu je rozsáhlý. Lze 
v něm rozlišit dva typy určení – přídavné mo-
duly PLC daného typu a moduly pro samo-
statné použití bez nutnosti spolupráce s PLC. 
Pro porovnání vlastností a možností modulů 
byly jejich parametry umístěny do dvou tabu-
lek, odděleně pro oba typy použití. Struktura 
tabulek a jejich záhlaví se ale liší jen mini-
málně – odlišuje je jen způsob použití. Z ta-
bulek jsou patrné rozdílné přístupy jednotli-
vých výrobců PLC a různé koncepce řešení 
modulů MC. V některých parametrech se mo-
duly výrazně liší, někde jsou obtížně souměři-
telné – problémem mohly být i nejednoznač-
ně formulované otázky nebo jejich nepřesné 
pochopení. Dále jsou proto uvedeny krátké 
komentáře k některým parametrům:
– spojení s centrálním modulem PLC: převa-

žuje komunikace prostřednictvím interní (fi-
remní) sběrnice PLC, komunikace prostřed-
nictvím standardní sběrnice je méně častá,

– počet řízených os: z převahy nevelkých 
hodnot lze odhadnout, že funkce MC jsou 
vykonávány převážně uvnitř přídavných 
modulů, které komplexně řeší všechny ob-
vyklé funkce – z výjimečně se vyskytují-
cích velkých hodnot je možné usuzovat na 
jinou koncepci řešení funkcí MC (patrně 
i na nový trend), např. na řešení úloh MC 
uvnitř centrálního modulu nebo naopak 
v modulech řízení pohonů,

– měření polohy (typ enkodéru, tvar pulzů): 
pojem enkodér nebyl autorem tabulky plně  
definován, proto byl někdy vnímán obecně 
jako snímač pohybu, někdy jako přírůst-
kový snímač (pozn. red.: v původním vý-
znamu je encoder anglický výraz pro ab-
solutní snímač polohy s binárními výstupy, 
kde je poloha „zakódována“ např. v Gray-
ově kódu, v praxi se velmi často vyskytu-
je i spojení incremental encoder pro běžný 
inkrementální snímač polohy) – v přehle-
du převažuje použití přírůstkových (in-
krementálních) snímačů s obdélníkovými 
nebo sinusovými výstupy (sinusové výstu-
py je možné v modulu MC dále interpolo-
vat a zvýšit tak rozlišení snímače), vzác-
nější je použití absolutního snímače s bi-
nárním výstupem nebo rezolverů a selsynů, 
tj. indukčních snímačů se spojitým výstu-
pem, nebo řízení bez zpětné vazby, obvyk-
lé pro krokové motory,

– připojení vstupních signálů: otázka byla 
formulována poměrně „mlhavě“ a takové 
jsou i odpovědi – převažuje přímé připo-
jení signálů ze snímačů polohy s uvede-
ním parametrů připojení (napěťové úrov-
ně, frekvence), poměrně častá je možnost 
připojit snímač s použitím sériové sběrni-
ce (obvykle SSI),

– výstup pro připojení servopohonu: projevu-
je se zde variabilnost možného řešení vý-
konových členů pro ovládání servopohonů 
a jejich připojení – přímé spojení analogo-
vým signálem, prostřednictvím číslicové-
ho údaje či sériové sběrnice,

– výstup pro řízení jiného pohonu: jako al-
ternativní pohon je nejčastěji uváděn kro-
kový motor řízený pulzy,

– typ interpolace, závislé pohyby: nejčastěji 
je uváděna lineární a kruhová interpolace 
a závislé pohyby, jiné typy jen výjimečně.
Zmíněné tabulky přehledu trhu mohou po-

skytnout jen všeobecný přehled o sortimen-
tu a parametrech modulů MC. Nemohou dát 
zcela přesné informace – ty lze získat jen stu-
diem dokumentace výrobce nebo konzultací 
se specialisty výrobce či dodavatele.

Ladislav Šmejkal


