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Výhody simulačních modelů 
technologických zařízení

V současné době čelí výrobci linek a stro-
jů stále větším požadavkům na snižování 
ceny, maximální produktivitu a zkrácení ter-
mínu dodání. Naproti tomu roste složitost na-
vrhovaných zařízení, jejich variabilita a fle-
xibilita. Ještě ve stadiu návrhu projektu je 
tedy nutné brát v potaz mnoho protichůdných 
požadavků, přičemž již při přípravě nabíd-
ky je třeba mít ověřený takt celé linky a její 
energetické a prostorové nároky. Řešením je 
tzv. Virtual Engineering, tedy virtuál ní návrh, 
ve kterém jsou povýšeny schopnosti „oby-
čejného“ 3D modelu stroje či linky v systé-
mu CAD na virtuální model, který obsahuje 
kinematiku pohyblivých komponent, funkč-
ní senzory a logické řídicí prvky. Tento mo-
del umožňuje přesnou simulaci chování vyví-
jeného zařízení ve 3D prostředí, díky čemuž 
je možná verifikace návrhu, kontrola kolizí, 
ověření trvání jednotlivých operací, hledání 
úzkých míst a studium a testování scénářů 
typu what-if. Jinými slovy, virtuální simulační 
model významně usnadňuje práci konstruk-
térům, provozním inženýrům a programáto-
rům robotů při navrhování optimálního řeše-
ní zadaného projektu.

Princip virtuálního zprovoznění

Je-li k řízení tohoto digitálního modelu 
využita reálná řídicí jednotka (např. PLC), 
která je následně použita k řízení vyvíjeného 
zařízení, mluví se o virtuálním zprovoznění. 

Virtual Commissioning pomáhá navrhovat 
robotické linky

Virtual Commissioning je tedy propojení 3D 
simulačního modelu se skutečnou logickou 
řídicí jednotkou – propojení digitálního mo-
delu s reálným zařízením. Tento postup vede 

k výraznému zkrácení etapy oživování a ladě-
ní na reálném zařízení a také urychluje vlastní 
vývoj, jelikož virtualizovaný model funguje 
jako společná platforma pro všechna odděle-
ní vývoje. Mezi základní přínosy virtuálního 
zprovoznění patří:
– verifikace a odladění programů v řídicích 

jednotkách (např. PLC),
– značná úspora času na inženýrink, 
– ověření správného návrhu senzorů a jejich 

napojení na PLC,
– testování bezpečnostních prvků a blokací,
– testování variant řídicích programů a kon-

strukčních řešení,
– odladění chybových scénářů,

– snadná optimalizace návrhu bez potřeby 
testování na reálném zařízení,

– významné zkrácení doby oživování a ladě-
ní zařízení,

– opravdový mechatronický přístup – pro-
pojení mechaniky, elektroniky a softwaru.

Řešení pro virtuální zprovoznění od 
společnosti Siemens

Siemens PLM Software pokrývá potřeby 
všech odvětví průmyslu a nabízí řešení virtuál-
ního zprovozňování pro množství různých 
vyvíjených technologických celků. K vývoji 
složitějších pracovišť i celých linek, včetně 
těch robotických, je ideálním řešením Process  
Simulate ze skupiny Tecnomatix. 

Tecnomatix Process Simulate je integro-
vané a ucelené prostředí pro simulaci a opti-
malizaci výrobních procesů, které umožňuje 
simulovat funkci jednotlivých pracovišť i ce-
lých linek ve 3D prostředí. Je podporována 
simulace a off-line programování průmyslo-
vých robotů v jejich nativním jazyce. Lze de-
finovat kinematiku pohyblivým komponen-
tám, vkládat senzory i vnitřní řídicí moduly 
s funkcemi logického řízení (smart compo-
nents). Process Simulate obsahuje nástroje 
pro analýzu kolizí, návrh montážních operací 
a automatické hledání bezkolizní trajektorie 
robotu či montovaných dílců. Process Simu-
late také umožňuje simulování práce člověka, 
optimalizaci pracovišť z hlediska ergonomie, 
testování náročnosti jednotlivých lidských 
činností ve výrobě a přípravu montážních 
postupů. Výrobní sekvence může být defino-
vána jako posloupnost jednotlivých operací 
v čase (Ganttův diagram) nebo může probí-
hat jako ve skutečnosti – jednotlivé operace 
jsou vyvolávány událostmi na vstupech řídi-
cí jednotky.

V souvislosti s průmyslovou revolucí Industry 4.0 je čím dál častěji zmiňován pojem Vir-
tual Commissioning či česky virtuální zprovozňování. Co tato metoda přináší a jaké mož-
nosti virtuálního zprovozňování nabízí společnost AXIOM TECH s. r. o., strategický part-
ner společnosti Siemens PLM Software?

Obr. 1. Optimalizace bodového svařování 
automobilových karoserií svařovacími roboty 
s řídicím PLC



40 AUTOMA 5/2016

so
ft

w
ar

e 
pr

o 
na

vr
ho

vá
ní

, m
od

el
ov

án
í a

 s
im

ul
ac

i, 
sy

st
ém

y 
P

L
M

 a
 M

E
S

téma

Typickým příkladem použití virtuální-
ho zprovoznění v Process Simulate je ro-
botická linka, kde se řídicí PLC stará o to, 
aby nenastala kolize jednotlivých robotů, 
ovládá dopravníky, zásobníky a upínací 
přípravky, zajišťuje bezpečnostní funkce 
apod. Process Simulate má přímé rozhraní 

pro komunikaci s programy PLCSIM a SI-
MIT, což jsou nástroje umožňující emula-
ci PLC. Dále je k dispozici podpora komu-
nikace OPC a také nativní podpora proto-
kolu SIMBA PNIO pro zařízení Profinet. 
Díky možnosti ověřit nejen funkci jednotli-
vých robotů, nýbrž i linky jako celku včet-

ně reálného programu pro PLC se výraz-
ně zkracuje doba potřebná na vývoj linky 
a současně se minimalizuje doba potřebná 
k oživení (zprovoznění) reálného zařízení 
u zákazníka.

(AXIOM TECH s. r. o.)

Na katedře telekomunikační techniky Fa-
kulty elektrotechnické Českého vysokého 
učení technického v Praze pracuje tým od-
borníků, který se zabývá oblastí modelová-
ní a měření komunikačních sítí a též aktivně 
sleduje probíhající přípravu národního plá-
nu rozvoje přístupových sítí nové generace 
(NGA – Next Generation Access). Jejím cí-
lem je podpořit diskusi o tomto aktuálním té-
matu a přispět k vytvoření jednotné termino-
logie a metodiky testování těchto sítí.

K tématu přístupových sítí nové genera-
ce (NGA) je v současné době vedeno mnoho 
diskusí na různých úrovních. Akcelerátorem 
těchto debat je příprava národního plánu roz-
voje a dotačního programu pro výstavbu zmí-
něných sítí. Experti z Fakulty elektrotechnické 
ČVUT v Praze se touto problematikou dlouho-
době zabývají a chtějí přispět k zavedení uce-
leného systému přenosových parametrů a mě-

FEL ČVUT v Praze podporuje standardizaci 
telekomunikačních sítí nové generace

řítek kvality služeb, protože stále chybějí jed-
noznačné a obecně uznávané definice, nejsou 
dostatečné zkušenosti s testováním a technic-
ké standardy jsou teprve tvořeny.

V rámci debaty s odbornou veřejností 
uspořádala katedra telekomunikační techniky 
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ve 
spolupráci se společností Profiber a unií ICT 
ve druhé polovině dubna technický workshop, 
na kterém byly vysvětleny definice a standar-
dy měření v sítích nové generace a připravo-
vaná metodika Českého telekomunikačního 
úřadu pro kontrolu kvality uvedených sítí. Bě-
hem debaty byly také předvedeny ukázky mě-
ření v sítích NGA, představeny názory pro-
vozovatelů sítí a zazněl rovněž postoj Mini-
sterstva průmyslu a obchodu k požadavkům 
na parametry sítí NGA a jejich klasifikaci.

Docent Jiří Vodrážka z katedry teleko-
munikační techniky Fakulty elektrotech-

nické ČVUT v Praze shrnuje své pocity ze 
semináře takto: „Jsem velice rád, že na naší 
fakultě proběhla diskuse k parametrům sítí 
NGA. Klíčovým úkolem je pokročit ve sjed-
nocení terminologie, což byl jeden z hlav-
ních účelů semináře. Není to jednoduché, 
protože každé technické řešení je spojeno 
s vlastními v praxi zažitými pojmy. Další 
důležitou otázkou je definice přenosových 
rychlostí a způsobu jejich ověření. Zde bych 
rád ocenil aktivity Českého telekomunikač-
ního úřadu, a zejména návrh metodiky za-
ložený na definici agregační funkce, zohled-
ňující statistiku provozu v síti realizující pří-
stup k internetu.“

Více informací k aktivitám katedry teleko-
munikační techniky Fakulty elektrotechnické 
ČVUT v Praze je k dispozici na internetové 
stránce: comtel.fel.cvut.cz.

(ed)

  Sdružení Sercos 
International zveřejnilo 
specifikace pro OPC UA 

Společnost Sercos International, která 
sdružuje dodavatele techniky pro sběrnici 
Sercos® a stará se o její rozvoj a standardi-
zaci, oznámila zveřejnění specifikací pro-
tokolu OPC Unified Architecture (UA) pro 
zařízení Sercos. Je v nich mimo jiné uvede-
no mapování informačního modelu Sercos 
pomocí OPC UA tak, aby funkce zařízení 
Sercos a jejich data bylo možné přenášet 
právě prostřednictvím OPC UA. Tato ini-
ciativa se zaměřuje na zjednodušení komu-
nikace, zejména s ohledem na sémantickou 
interoperabilitu, mezi periferními zařízení-
mi a nadřazenými systémy IT, které splňují 
požadavky Industry 4.0. 

Specifikace OPC UA Companion Speci-
fication pro Sercos vznikly na základě zá-

věrů z jednání expertů, která probíhala na 
popud společnosti Sercos International už 
od září 2014. V listopadu téhož roku byl již 
dostupný první draft těchto specifikací. Do-
kument byl i nadále aktualizován a upravo-
ván pracovními skupinami z oborů výrob-
ců zařízení, poskytovatelů technických slu-
žeb a výzkumných institutů. Konečná verze 
byla publikovaná začátkem listopadu 2015 
jako verze 1.0. 

„Pro současné automatizační systémy 
Sercos platí, že jsou složeny ze zařízení od 
mnoha výrobců, která musí být integrována 
do systému a spravována. To má za násle-
dek vyšší celkové náklady během celého ži-
votního cyklu produktu. Dále také plánování 
a řízení životního cyklu vyžaduje informa-
ce o probíhajících technologických proce-
sech a výrobním zařízení, které pomohou co 
nejefektivněji využít výrobní zdroje. Ten-
to problém se snaží vyřešit právě propojení 
standardizovaného protokolu OPC UA s in-

formačním modelem Sercos. Tak dochází 
k výhodnému zkombinování dobře defino-
vaného profilu zařízení Sercos se standar-
dem o výměně informací od OPC UA. Toto 
spojení do jednotného informačního systé-
mu je možné využít mnoha způsoby, od pa-
rametrizace zařízení a konfigurace sítí až po 
energy management a preventivní údržbu,“ 
uvádí Peter Lutz, ředitel společnosti Sercos 
International.

Mapovací pravidla navržená společností 
Sercos mohou být využita pro různé přístu-
py k implementaci. Jedna možnost je im-
plementovat funkce serveru OPC UA do 
řídicí jednotky komunikující protokolem 
Sercos (master, např. CNC nebo PLC). 
Druhým přístupem je, že se tyto funkce 
implementují do zařízení Sercos typu sla-
ve. V takovém případně může komunikace 
podle protokolu OPC UA běžet na zaříze-
ních Sercos paralelně, a to dokonce v re-
álném čase. (jč)

krátké zprávy 


