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Hardware a software systému

Na trhu je k dispozici mnoho průmyslo-
vých programovatelných logických automa-
tů (PLC) s různým výkonem; po důkladném 
rozboru dostupných možností byla však pro 
řízení prací linky zvolena platforma Com-
pactRIO s moduly NI řady C. Tato konfigu-
race je ve srovnání s PLC pružnější, výkon-
nější a levnější, přitom má srovnatelné, nebo 
dokonce i lepší funkce.

Pro řízení strojů a monitorování si tým 
techniků firmy Bosio vybral robustní inte-
grovanou řídicí jednotku NI cRIO-9074, kte-
rá obsahuje 400MHz průmyslový procesor 
reálného času a rekonfigurovatelné hradlo-
vé pole (FPGA) v jednom šasi. Ze široké na-
bídky vstupně-výstupních modulů byl vybrán 
modul digitálních vstupů NI 9425 pro detekci 
signálů z fotočlánků, pozice pulzních generá-
torů a koncových spínačů. Modul digitálních 
výstupů NI 9476 ovládá pneumatické venti-
ly, pneumatické a hydraulické válce a vodní 
a vakuová čerpadla a zajišťuje přesný trans-
port mytých částí. Modul NI 9203 pro sběr 
dat je určen pro měření tlaku vakua uvnitř 
prací komory a modul termočlánkových vstu-
pů NI 9211 měří teplotu vody, vzduchu pro 
sušení obsahu košíku a komory. Pro komu-
nikaci mezi strojem a uživatelem se osvědčil 
průmyslový panelový počítač NI PPC-2115 
s vestavěným dotykovým displejem. Operá-
torský panel v průmyslovém provedení po-
skytuje uživatelsky přívětivé a vysoce přizpů-
sobitelné prostředí pro zobrazování stavu celé 
mycí linky. Takto navržené operátorské pro-
středí šetří místo a je ideální pro rozsáhlé sys-
témy typu HMI (Human Machine Interface).

K řízení celého systému bylo zvoleno gra-
fické vývojové prostředí LabView pro jeho 
snadnou použitelnost, přenositelnost a šká-
lovatelnost. Použitím grafického vývojového 
prostředí LabView byl vývoj řídicího systé-
mu výrazně rychlejší.

Návrh a realizace prací linky

Prací linka (obr. 1) byla navržena a vyvi-
nuta společností Bosio d. o. o., která musela 
splnit požadavky ve dvou hlavních oblastech. 

Automatizace prací linky 
s použitím CompactRIO a LabView

Tou první je transportní systém (obr. 2), kte-
rý zajišťuje optimální využití prostoru linky 
díky řízení pohybu košíku s mytými částmi 
až do posledního volného sektoru transport-
ního systému. Operátoři mohou košík plnit 
ve dvou místech komory mycí linky a akti-
vovat dopravníkový pás. Před přesunem ko-
šíku dovnitř pračky je na něj nasazen kryt, 

který je automaticky odstraněn 
na konci mycího procesu. Koší-
ky jsou automaticky vykládány 
ve dvou krocích.

Při vývoji transportního sys-
tému bylo hlavním úkolem za-
jistit rychlost a spolehlivost. 
Systém používá laserové foto-
články s milimetrovou přesností 
pro zjištění polohy košíku a de-
tekci v dalších krocích. Značná 
přesnost je vyžadována i při ma-
nipulaci s košíkem. Rychlosti 
vykládky systému bylo dosaže-
no měřením pozice impulzním 
vysílačem. Procesor detekuje 
pulzy přicházející z impulzního 
vysílače a transformuje je mate-
matickým výpočtem na přesnou 
polohu vykládací části.

Druhou oblastí je mycí pro-
ces. V několika fázích pracího 
cyklu je obsah košíku očištěn 
a vysušen. Bylo nutné, aby pra-
cí proces byl precizní, a tak bylo 
při vypracovávání jeho návrhu 
třeba splnit nejrůznější poža-
davky na mechanické provedení 
elektrického zapojení a na pro-
gramování. Požadavky ohled-
ně mechaniky zahrnovaly mno-
ho různých variant mytí při za-
chování kvality. Systém může 
při praní kombinovat různé trys-
ky, natáčet celý náklad v koší-
ku, používat bubliny stlačené-
ho vzduchu, podtlak a zahřívání. 
Řídicí systém za běhu získává 
a zpracovává velký objem dat. 
Je třeba řídit teplotu, tlak, polo-
hu hladiny vody a pozici koší-
ku. Tento úkol je plněn s pomo-
cí PID regulátorů, které zajišťují 
přesnost a rychlost reakce, takže 
kvalita praní zůstává stále stejná. 
S použitím LabView a průmys-
lového panelového počítače NI 
PPC-2115 může operátor rych-
le zkontrolovat všechny hodno-
ty, včetně chyb, nečinnosti, po-
zice a počtu nákladů. Operátor 

Slovinská firma Bosio vyvinula s použitím hardwaru CompactRIO a vývojového prostředí 
LabView společnosti National Instruments (NI) spolehlivý řídicí systém pro automatickou 
prací linku, který usnadňuje dohled a sledování alarmů v reálném čase. Prací linka je ur-
čena k odstraňování oleje a malých částic z automobilových součástek na výrobní lince. 
Výrobní proces vyžaduje umytí i těch nejmenších částí těchto součástek, aby mohly po-
kračovat do dalšího úseku výrobní linky. Výrobce součástek vyžadoval, aby řídicí systém 
operátorovi spolehlivě zobrazoval data v reálném čase a aby měl rozhraní, s jehož pomo-
cí může uživatel ovládat prací proces prostřednictvím počítače s dotykovou obrazovkou.

Obr. 1. Prací linka k odstraňování oleje a malých částic 
z automobilových součástek na výrobní lince

Obr. 2. Obrazovka k ovládání transportního systému prací 
linky

Obr. 3. Obrazovka k ovládání mycího procesu
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může sledovat stav motorů, čerpadel, teplo-
ty a tlaku. Kromě toho může prostřednictvím 
virtuální klávesnice, díky snadnému ovládání 
programu v LabView, zapisovat, přeskupovat, 
ukládat, načítat či upravovat prací diagramy. 
Díky nepřetržitému monitorování alarmů se 
značně zkrátila doba potřebná k detekci chyb.

Závěr

Složité stroje navržené techniky musí být 
často denně používány operátory, kteří ne-
znají příliš programování. Systémy pro říze-
ní těchto strojů musí být schopny zvládnout 
všechny požadované operace a zároveň po-
skytovat uživatelsky přívětivá rozhraní, kte-
rá mohou být snadno ovládána a upravová-
na operátory.

Řídicí systém postavený na produk-
tech NI je vysoce výkonný, s jednoduchým 
a dobře čitelným uživatelským rozhraním 
umožňujícím komunikaci, dokonalé fungo-
vání a přesnou analýzu dat. „Pomocí tech-
niky NI jsme vyvinuli pokročilou a plně 
automatizovanou průmyslovou prací linku, 
která se snadno používá a udržuje. Kombi-
nace platformy CompactRIO a vývojového 
prostředí LabView nám pomohla rychle vy-
řešit složité úlohy, a to snadněji, než by se 
nám podařilo s použitím jiných produktů na 
trhu,“ řekl o návrhu prací linky M. Malovrh 
z firmy Bosio. 

M. Malovrh, D. Kovacic, A. Romih, 
K. Martinovic, Bosio d. o. o.

Modlink MSdd  
Správné Spojení

Spolehlivý servis
Připojte se k rozvaděči s přenos-
ným počítačem, programovacím 
přístrojem nebo k podnikové síti 
bez nutnosti otevření dveří rozva-
děče

K dispozici nosné rámečky, datové, 
síťové a silové zásuvky pro více než 
4000 kombinací. Jednotlivě nebo 
jako sety – to je přínos pro Vaši 
jedinečnou konfiguraci servisního 
rozhraní.

www.murrelektronik.cz
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krátké zprávy 
  Řídicí systém společnosti 

Invensys získal certifikát 
pro použití v jaderných 
zařízeních

Společnost Invensys Operations Manage-
ment oznámila, že americká komise pro ja-
derný dozor (NRC) schválila verzi 10 jejího 
řídicího systému Triconex® Tricon® pro po-
užití v bezpečnostních řídicích zařízeních ja-
derných elektráren. Systém Tricon s trojitou 
modulární redundancí zjednodušuje proces 
licencování a umožňuje vytvářet jednodušší 
projekty modernizace jaderných zařízení. Ve 
své zprávě o hodnocení bezpečnosti (SER) 
z 12. dubna 2012 komise NRC uvedla, že 
nejnovější verzi řídicího systému Tricon je 
možné používat v bezpečnostních (1E) za-
řízeních, jako jsou systémy ochrany reakto-
rů, v jaderných elektrárnách v USA a v za-
řízeních ministerstva energetiky USA, které 
vyžadují licencování a dohled komisí NRC. 
Jde o první řídicí systém od specializované-
ho dodavatele v oboru automatizace, který od 
komise NRC tento certifikát získal. Prozatím 
je to první systém s trojitou modulární redun-
dancí, který má toto oprávnění. Architektura 
trojité modulární redundance (TMR) řídicího 
systému Tricon je odolná proti selhání, pro-
tože jsou zde v jediném celku integrovány 
tři izolované paralelní řídicí systémy a roz-
sáhlé diagnostické funkce. Systém používá 
vyhodnocovací logiku „dva ze tří“ na zabez-
pečení bezporuchového, spolehlivého řízení 
technologického procesu. TMR je jediná ar-
chitektura certifikovaná komisí NRC. Zpráva 
o hodnocení bezpečnosti zahrnuje software 
i hardware řídicího systému Tricon včetně 
koncových panelů, šasi, napájecích zdrojů, 
hlavních procesorových modulů a propojo-
vacích kabelů.

„V roce 2002 komise NRC udělila cer-
tifikát předcházející verzi našeho řídicího 
systému Tricon a od té doby jsme zavedli 

mnoho vylepšení,“ řekl Clayton Scot, ředi-
tel pro jaderná zařízení společnosti Invensys 
Operations Management.                    (ed)

  Významná investice 
společnosti ABB do výroby 
polovodičů

Celková rekonstrukce provozu na výrobu 
polovodičů byla dokončena v ABB Polovo-
diče v Praze. Do provozu bylo investováno 
celkem 240 milionů korun, což je za posled-
ních deset let největší investice společnosti 
ABB do jednoho závodu v České republice. 
Závod ABB Polovodiče má v současnosti 
rozlohu přibližně 9 500 m2. Čistá výrobní 
plocha byla renovací zvětšena o 15 % a díky 
nové organizaci výroby jsou nyní provozy 
využívány účelněji. „Závod ABB Polovodi-
če v Praze má významný podíl na světovém 
trhu svařovacích diod pro takzvané bodové 
svařování. Jedná se o oblast, která vykazu-
je stabilní až mírně rostoucí vývoj. Zvýšení 
zakázek jsme zaznamenali u nově vyrábě-
ných součástí do průmyslu,“ uvedl Jürgen 
Winterer, ředitel výrobní jednotky polovo-
dičů. Výkonové polovodiče jsou spínací za-
řízení, která řídí tok elektrické energie a jsou 
základem mnoha produktů dodávaných spo-
lečností ABB např. do přenosových soustav 
vysokého napětí se stejnosměrným proudem 
(HVDC), měničů frekvence a prvků pro při-
pojení obnovitelných zdrojů energie, např. 
větrných nebo solárních, do elektrické sítě.

Společnost ABB vyrábí výkonové polo-
vodiče na dvou místech, v Praze a ve švý-
carském Lenzburgu. Mezi tyto výrobní zá-
vody je rozdělen sortiment výrobků, při-
čemž úzce spolupracují na vývoji nových 
produktů. Moderní výrobní závod v Len-
zburgu s nepřetržitým provozem a dvěma 
výrobními linkami vyrobí ročně přibližně 
225 000 křemíkových destiček pro odvětví 
výkonové elektroniky.                        (ev)


