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delování soustav, jejichž chování je svázá-
no s časem, Stateflow je vývojový nástroj 
pro modelování systémů řízených událost-
mi. Pro vypracování návrhu těchto systémů 
je zde využita teorie konečných automatů 
s několika možnostmi reprezentace systé-
mu (stavový diagram, vývojové diagramy 
atd.). Do spojitých nelineárních modelů na-
vržených v programu Simulink lze při po-
užití nástroje Stateflow efektivně začlenit 
složitou, událostmi řízenou logiku. Nástroj 
Stateflow obsahuje také vlastní grafické 
uživatelské rozhraní pro zakreslení stavů, 
přechodů mezi stavy a definici přechodo-
vých podmínek, akcí i událostí (obr. 3).

Obr. 3. Model řízení ventilace systému v pro-
středí Stateflow

Závěr

Metoda Model-Based Design využívá 
simulace matematických modelů dynamic-
kých soustav v programu Simulink a umož-
ňuje snadný vývoj a ladění algoritmů řízení 
a zpracování signálu.

 Prostřednictvím automatického genero-
vání řídicího programu v podobě strukturo-
vaného textu lze hotové algoritmy snadno 
přenést na cílové programovatelné automa-
ty používané v průmyslové automatizaci.

Ing. Jaroslav Jirkovský,
Humusoft s. r. o.

Společnost Siemens uvádí na trh své první 
produkty podporující její nový koncept Pro-
fienergy. Jsou jimi napájecí modul Simatic 
ET 200S PM-E RO pro systém decentrálních 
periferií typu Simatic ET 200S High Featu-
re a funkční bloky pro řídicí systémy Sima-
tic. Nové funkční bloky pro programovatelné 
automaty Simatic umožňují prostřednictvím 
modulu ET 200S PM-E RO řízeně odpojovat 
napájení elektrických spotřebičů, které jsou 
připojeny na vstupní a výstupní kanály sta-
nic ET 200S High Feature (obr. 1). Díky tomu 
lze dosáhnout menší spotřeby energie v ce-
lých provozních úsecích výrobního závodu.

Bloky využívají nový koncept Profiener-
gy, vytvořený organizací Profibus Interna-
tional (PI), spolu s novou funkcí Profinet 
I-Device (Intelligent Device), která umožňu-
je cyklicky přenášet vstupně-výstupní data 
mezi procesorovou jednotkou v automatu 

Profienergy spoří energii ve výrobě

a jí nadřazenými řídicími jednotkami, popř. 
centrálním řídicím systémem. Při vypraco-
vávání návrhu nových funkčních bloků byly 
vzaty v úvahu veškeré možné automatizač-
ní struktury realizovatelné při použití řídi-

cích jednotek skupiny Simatic s proceso-
ry CPU 315-2 PN/DP, CPU 317-2 PN/DP 
a CPU 319-3 PN/DP a také decentrálních 
periferií typů Simatic ET 200S a ET 200pro 
s vlastními procesorovými jednotkami.

Koncept Profienergy je standardizovaný 
organizací PI a je nezávislý na výrobci zaříze-
ní. Při použití jedné centrální řídicí jednotky 
a komunikační sítě s protokolem Profinet do-
voluje ve výrobním závodě vypínat jednotlivé 
spotřebiče i celé výrobní úseky, aniž by bylo 
nutné instalovat jakýkoliv další hardware. Při 
přestávkách ve výrobě tak lze z centrální sta-
nice podle předem připravené sekvence od-
pojit určené spotřebiče, zatímco ostatní auto-
matizační komponenty (např. bezpeč nostní) 
mohou nadále zůstat aktivní. Po ukončení 
přestávky jsou spotřebiče po dle předem při-
pravené sekvence opět zapnuty.
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Obr. 1. Stanice I/O Simatic ET 200S High 
Feature s modulem PM-E RO a třemi moduly 
typu 8 DO

Velmi malé kovové odlitky složitého tva-
ru, např. závěsy na brýlových obrubách, mik-
rochirurgické nástroje nebo součásti umělého 
srdce, se často vyrábějí tlakovým vstřikováním 
kovových slitin do forem. Díky velké rychlosti 
vstřikování tavenina vyplní i složitý tvar duti-
ny. V dalších operacích se odlitek ochladí a od-
straní se zbytek po vtoku a otřepy.

Problém této metody je v tom, že kont-
rola kvality je až posledním krokem celého 
výrobního procesu, kdy už je pozdě napravit 
případné chyby. 

Výzkumníci z německého Fraunhoferova 
ústavu pro výrobní technologie a pokročilé 
materiály IFAM nyní pracují na metodě, která 
by pomohla tento nedostatek odstranit. Jejich 
cílem je sledovat základní parametry výrob-
ního procesu, jako jsou hmotnost vstříknuté 
taveniny, tlak a teplota, již v průběhu výro-

Neuronové sítě pomáhají při výrobě kovových dílů vstřikováním

by a usuzovat z nich na kvalitu produktu. 
Jde o to, aby případné nepřesnosti tvaru, de-
formace a ne zcela vyplněné dutiny byly de-
tekovány on-line a aby okamžitě mohly být 
upraveny parametry tak, aby následující od-
litky už byly v pořádku. Parametry je možné 

upravovat dokonce i automaticky. K tomu je 
určen expertní systém využívající neuronové 
sítě, který vyvinuli výzkumníci z IFAM spo-
lečně se soukromou firmou. Systém se doká-
že sám trénovat tak, aby dosahoval co nejlep-
ších výsledků. 

Cílem projektu je docílit zmenšení počtu 
neshodných výrobků o až 50 %. To předsta-
vuje velmi významnou úsporu nákladů. Sys-
tém dokáže pomoci zvláště v počáteční fázi 
výroby, kdy operátoři teprve hledají optimál-
ní výrobní parametry a počet neshodných vý-
robků je velký. 

Systém je možné použít i v jiných oblas-
tech výroby součástí odléváním a lisováním, 
např. při vstřikování plastů. Výzkumníci hle-
dají partnery z průmyslu, kteří by o uvedený 
systém měli zájem.
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Obr. 1. Výzkumníci z Fraunhoferova ústavu 
IFAM při prohlídce vyrobených dílů


